Velkommen til fagdag for alle ansatte i skolene, SFO
og PPT i Øst-Finnmark - 16.11.20

«Analysekompetanse og mulighetsrommet i barnehage og skole»

Mål for dagen: Deltakerne har kunnskap om betydningen av kollektiv innsats
for å lykkes med inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen danner rammen for denne fagdagen.
I desentralisert ordning for kompetanseutvikling skal arbeidet være skolebasert, være lokalt
forankret og bidra til kollektiv kompetanseutvikling. Innholdet for dagen er forankret i mål for
tiltak i ordningen: alle har et godt og inkluderende læringsmiljø, barn og unge som har behov
for det får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial, de ansatte i kunnskapssektoren har
høy kompetanse, og alle lykkes i opplæringen og utdanningen (udir.no)

Plan for dagen
Del 1 - 08.30-11.00
Webinar: lenke er sendt i programmet til deltakerne
Velkommen til fagdag v/ RSK Øst-Finnmark
Mulighetsrommet i det nye læreplanverket LK20 v/Vegard Vålnes Meland




Profesjonelle læringsfellesskap og samarbeid for skoleutvikling
Verdigrunnlag og prinsipper for læring
Kjerneelementer, kompetansemål og underveisvurdering

Det blir små summeoppgaver og noen mindre gruppeoppgaver underveis i de ulike delene

Lunsj 11.00-11.45
Del 2 - oppgavearbeid - 11.45-14.15
Pedagogisk analyse i skole og SFO
Arbeidet ledes av skoleleder i samarbeid med gruppelederne:






Logg inn i nettressursen e.sepu.no i ledergruppa eller gruppeledergruppa og velg
“Fagdag for alle ansatte i Øst-Finnmark 16.11.20”. Oppgaven ligger i Modul 2:
Pedagogisk analyse i barnehage, skole og SFO
Se innledende film på valgt tema
Gjennomfør oppgaven i hver læringsgruppe i skolen
Evaluering av dagen

Gruppeveiledning for skoleledere
Skoleleder logger seg inn med rett lenke til rett tid
Skoleeier inviteres til å delta som observatører med den hensikt at de får innsikt i suksesser
og utfordringer som rører seg, for å kunne følger opp dette arbeidet videre i kommunen. Den
enkelte skoleleder avtaler med veileder/kontaktperson i PPT om deltakelse som observatør.

Etterarbeid for skoleledere
Alle skolelederne sender analysene fra sin skole til skoleeier, med kopi til SePU:
lillian.gran@inn.no
De pedagogiske analysene vil være med å danne grunnlaget for nettbasert gruppeveiledning
til enhetene i november/desember og for skoleeiers oppfølging av skolene

