Velkommen til digital fagdag 15.april 2021

«Evaluering av kompetanseutvikling Øst Finnmark»

Lenke til samlingen:
Deltakere: skoleeiere, skoleledere, gruppeledere og PPT- leder i Øst-Finnmark
Mål for dagen:



Deltagerne skal evaluere skolens arbeid med kompetanseutvikling skoleåret 2020/21
Deltagerne skal planlegge arbeidet med kompetanseutvikling skoleåret 2021/2022
både med tilbakeblikk på evalueringen og med hensyn til arbeid med skolen valgte
kompetansepakke

Forarbeid:








Les igjennom målsettingene for kompetansepakkene din skole har valgt for dette
skoleåret og sammenligne disse målene med de overordnede målene for
kompetanseutvikling Øst Finnmark.
Deltakerne kan høre om Praktisk anvendelse av forskning ved Bjørn Bolstad
https://utdanningsforskning.no/artikler/praktisk-anvendelse-av-forskning/ (Bolstad
jobber nå ved Fiks )
Deltakerne kan lese kronikken av Thomas Nordahl om VR teknologi og elevens
læring: https://www.nubu.no/utgave-7/vr-teknologi-og-elevenes-laring-article32452596.html
Deltakerne kan se filmen Salmer fra kjøkkenet som inspirasjon til forskningsforståelse

Program
Kl
8:30

Hva
Kaffe og innlogging

09:00

Velkommen ved RSK Øst Finnmark
Skolebasert kompetanseutvikling og evaluering
Evalueringens rolle i kompetanseutvikling
Lede kollektiv utvikling
Hva slags rolle har kompetansepakken i skolens kollektive utvikling?
Diskusjon 1: Synkron diskusjon

Skolens umulige møte med koronapandemi og forventning om utvikling
1.Lag et innlegg med minst 50 ord som er ditt eget innlegg.
2.Kommenter minst to av de andres innlegg med konstruktive innspill.
10:00

Pause (15 min)

10.15

Evaluering av skolens arbeid med kompetanseutvikling skoleåret i nettverk



Deltagerne skal evaluere skolens arbeid med kompetanseutvikling skoleåret
2020/21
Evalueringen gjennomføres ved å benytte vurderingskrysset nettverk.
o Hva har fungert bra i deres ledelse av kompetanseutvikling ØstFinnmark? Hvorfor?
o Hva kunne fungert bedre i deres ledelse av kompetanseutvikling Øst
Finnmark? Hvordan ?

11.00

Presentasjon fra nettverkene i plenum

11:45

Lunsjpause (45min)

12:30

Innledende økt til planlegging av skoleåret 2020/2021
Planlegging av kollektiv kompetanseutvikling, implementeringsplan og
kompetansepakker

13:00

Pause (10 min)

13:10- Planlegging i egen enhet:
15.00 kompetanseutvikling og arbeid med
kompetansepakker skoleåret
2021/2022
 Deltagerne skal planlegge
arbeidet med
kompetanseutvikling skoleåret
2021/2022 både med tilbakeblikk
på evalueringen og med hensyn
til arbeid med skolen valgte
kompetansepakke

Økt for skoleeierne
Refleksjon rundt digital veiledning og
skolenes
kompetanseutviklingsprosesser:
Kompetansepakker
Relasjonsbasert klasseledlse
Motivasjon og tro på seg selv
Spørsmål og interaksjon i klasserommet

Legg inn pauser i løpet av økta
15:00

Avslutning og evaluering av dagen i egen enhet
Utfylling av spørreskjema: nettskjema:
Skoleledere avslutter arbeid ved egen enhet og sender videreutviklet plan for skolens
kompetanseutvikling skoleåret 2021/22 med kopi til SePU: lillian.gran@inn.no

