Skoleeiere, skoleledere og PPT-ledere i Øst-Finnmark
Velkommen til nettseminar med SePU* i prosjektet «Forskning og kompetanseutvikling i barnehage
og skole», og til samling i kompetansenettverket for DeKomp** i Øst-Finnmark
Dato: 16.04.2020
Tid: 08.30-15.30

Sted: Digitalt nettseminar – Link:
https://inn.zoom.us/j/8631140473?pwd=azY2UUhLb3o0QzZQWWt6bUkyMmZ1dz09
Passord: 1702

Forberedelse til samlinga:
- Forbered en kort presentasjon av hvordan dere jobber med årsplanlegging og
hvordan dere tenker å forankre arbeidet i overordnet del av LK20.
- Teste at kamera og lyd virker.
-

Husk å være tilgjengelig med egen PC med lyd og kamera, minimum en pr skole

Program for dagen:
08.30- 09.00

Forberede pålogging

09.00- 09.15

Innlogging og velkommen i zoom for alle
(innloggings informasjon kommer) Her
trenger alle kamera og lyd på pc/ digitalt
verktøy.
Faglig innlegg: Profesjonelle
læringsfellesskap (felles i zoom)
 Sammenhengen mellom praksis og
læreplanen
 Vurdering for læring i fagfornyelsen

09.15 - 10.00

Video 1: Sammenhengen
mellom praksis og
læreplanen
https://youtu.be/WEWL0TDBsrM

Video 2: Vurdering i
fagfornyelsen
https://youtu.be/aixezGHSdD0

10.15-11.00

Årsplanlegging på din skole

Forberede en presentasjon av hvordan
Samarbeidsoppgave vi jobber med årsplanlegging på vår
i nettverk
skole og hvordan dette forankres i ny

Den som står øverst i
nettverksgruppa inviterer de
andre i sin nettverksgruppe
kl. 10:15-11:00,

overordnet del
Erfaringsdeling: Hvordan jobber dere med
årsplanlegging?
Nettverksgrupper
11.15-12.30

12.30 – 13.00

Faglig innlegg: Profesjonelle
læringsfellesskap (felles i zoom)
 Dybdelæring

Lunsjpause

Video 3: Dybdelæring
https://youtu.be/hM10i9DP2u0

Jane:
Introduksjon gruppecoaching

13.00 – 14.30
Gruppecoaching i
nettverk

14. 30- 14.45

Her samles deltakerne på tvers av skoler og
gjennomfører gruppecoaching i
nettverksgrupper på temaet:
 Vurdering for læring og profesjonelle
læringsfellesskap
Felles avslutning

14.45– 15.30
(Individuelt)

Dokumentasjon på læring leveres på mail til
lillian.gran@inn.no som benytter denne til
å lage en video som oppsummering.

Evaluering
Etterarbeid

Google skjema
Podcast: Rekk opp hånda!
1.Dybdelæring med Øystein Gilje og Bjørn
Bolstad.
2.Dybdelæring i fagfornyelsen med
Kathinka Blikfeldt
3. Escape room i undervisningen

Den som står øverst i
nettverksgruppa inviterer de
andre i sin nettverksgruppe
kl. 13:00-14:30
Video 4:
Introduserer
kompetansepakker for neste

Skjema

Velkommen til samling!
Med vennlig hilsen
SePU v/ Lillian Gran og Jane Iren Johansen
RSK Øst-Finnmark v/ Randi Gjevestad Vorren
* Senter for praksisrettet utdanningsforskning

** Desentralisert kompetanseutvikling i Øst-Finnmark

