Velkommen til digital samling for skoleeiere, skoleledere,
gruppeledere og PPT- ledere i Øst- Finnmark 08.06.2021
«Kompetanseutvikling Øst Finnmark med blikk for fremtiden»
Lenke til samlingen:
Deltakere: skoleeiere, skoleledere, gruppeledere og PPT i Øst-Finnmark
Mål for dagen:


Deltagerne skal planlegge arbeidet med kompetanseutvikling skoleåret 2021/2022 både med
tilbakeblikk på evalueringen og med hensyn til arbeid med skolens valgte kompetansepakke

Forarbeid ledere:



Ledere gjør seg kjent med handlingsplanen for skoleåret 2021/22 som ligger vedlagt
invitasjonen
For å få en oversikt over hvilke temaer eller problemformuleringer den
enkelte skole har valgt for den første saken i modul 5 i
kompetansepakken, ber vi dere skrive inn tema/problemformulering for
skolen her (om dere har ulike temaer/problemformuleringer for ulike
trinn, skriver dere inn alle):
For de skolene som ikke har kommet til modul 5, skriv inn hvilken modul
dere jobber med nå.

Forarbeid gruppeledere:


Gruppeledere leser igjennom teksten om ledelse av profesjonelle læringsfellesskap (tekst i
modul 2, i kompetansepakken for gruppeledere i nettressursen e.sepu.no). Bruk oversikten
på slutten av teksten, noter ned dine refleksjoner rundt hva du lykkes med og hva som er
utfordrende for deg som gruppeleder – brukes i erfaringsdeling i nettverkene

Skole

Tema/Problemformulering fra arbeid med kompetansepakken

Frivillige forberedelser:





Deltakerne kan høre: Dette vet vi om motivasjon og lærelyst
Motivasjon og lærelyst er viktig for elevenes læring. Hvordan kan du bidra til å opprettholde
og styrke motivasjonen i utviklingsarbeidet?
https://www.uis.no/nb/dette-vet-vi-om-motivasjon-og-laerelyst
Konferanse om skoleutvikling ved HINN: Skoleutvikling: mange veier, samme mål?
https://www.youtube.com/watch?v=BY_gb0Pi0t0
Extrinsic and intrinsic motivation: what´s the most effective persuader?
https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/intrinsic-motivation/

Program
Kl.
08:30
09:00

Hva
Kaffe og innlogging
Velkommen ved RSK Øst Finnmark
Skolebasert kompetanseutvikling og evaluering
Evalueringer fra i år, hva kom frem i forrige samlings evaluering, hva har vi lært og hva tar
vi med videre?
- Fagdager
- Arbeid med kompetansepakker
- Gruppelederrollen
- Digitale veiledninger
- Distribuert ledelse : bevegelse i alle ledd i skolen
Sammenhengen i utviklingsarbeidet (En skole deler sine erfaringer)

10:00

Pause (15 min)

10.15

Presentasjon av neste skoleårs handlingsplan for skoleeiere og skoleledere



Indikasjoner på egen skole pr. i dag på at Kompetanseutvikling Øst- Finnmark tar
din skole i riktig retning?
Engagement problem og den elevaktive skole

11:00

Pause

11.15

Diskusjon 1: Case skolens innblikk mot fremtiden
1. Diskuter caset i nettverksgruppe (20 minutt)
2. En i gruppen skriver inn løsningen på caset i padlet:
3. Plenumsdiskusjon hvor noen av gruppene utfordres til å dele sin
diskusjon rundt løsningen av caset

11:45

Lunsjpause (45min)

15:00

12:30-13.15
13.30 – 15.00:
Skoleledere og skoleeiere
Gruppeledere
Implementering av handlingsplan for neste Samling for gruppeledere om
skoleår i egen enhet
gruppelederrollen, med erfaringsdeling fra
Hvordan sikre kontinuitet i egen enhet?
de enkelte skolenes arbeid med
Hvordan sikre sammenhengen (koherens) i
kompetansepakker.
utviklingsarbeidet 2021/2022?
Hvordan forankre forbedringsarbeidet til
fagfornyelsen
Avslutning og evaluering av dagen i egen enhet
Skoleledere avslutter arbeid ved egen enhet og sender videreutviklet plan for skolens
kompetanseutvikling skoleåret 2021/22 til skoleeier med kopi til SePU: lillian.gran@inn.no
Utfylling av spørreskjema: nettskjema:

