Nettseminar for skolene i Øst-Finnmark 23. august 2019
Formålet med nettseminaret er å bidra til god forberedelse av arbeidet med
kompetansepakken Læreplanforståelse og fagfornyelsen.

Forberedelse til seminaret er:





Deltagerne forbereder seg ved å lese gjennom hele kompetansepakken,
inkludert de vedlagte tekstene og filmene. Kompetansepakken ligger nå
tilgjengelig på e.sepu.no.
Hver skole forbereder et kort innlegg på 1-2 minutter om hvordan dere
planlegger å arbeide med kompetansepakken.
Hver skole forbereder 1-2 prioriterte spørsmål til de andre skolene og SePU
knyttet til gjennomføring av kompetansepakken. Det kan for eksempel være
spørsmål knyttet til faglig innhold eller praktisk gjennomføring.

Gjennomføring av nettseminaret gjøres i undertegnedes virtuelle møterom1.


Dere kan knytte dere til møtet både gjennom Skype, videorom eller ved å
bruke egen nettleser. Se mer info om dette på https://sky.inn.no/go/63141b47900d-4a59-b038-a2e6335bbdc4/



Tidspunkt for den enkelte skole/enhet vises i tabell på neste side

Innhold på seminaret:








1

5 minutter før seminaret: oppkobling til møterommet
Velkommen til seminaret
Kort introduksjon om innholdet og strukturen i kompetansepakken v/Lars Arild
Myhr
Runde med innlegg fra skolene om hvordan dere planlegger å arbeide med
kompetansepakken.
o Kommentarer fra Lars
Runde med spørsmål til de andre skolene og SePU knyttet til gjennomføring
av kompetansepakken.
Oppsummering

Dette er en ny teknisk løsning fra forrige nettseminar

Tidspunkt for den enkelte skole/enhet:

Pulje 1 kl. 08:00-09:30
Sør-Varanger

Pulje 2 kl. 10:00-11:30
Båtsfjord
Berlevåg
Tana

Pulje 3 kl. 12:00-13:30
Sør-Varanger

Vadsø

Vardø
Nesseby

Vennlig hilsen Lars Arild Myhr, SePU
Hamar 9. august 2019

Skoler/Enheter
Jakobsnes oppvekstsenter
Jarfjord oppvekstsenter
Hesseng flerbrukssenter
Bugøynes oppvekstområde
Sandnes skole
Bjørnevatn skole
Kirkenes kompetansesenter
Kirkenes ungdomsskole
PPT-leder Sør-Varanger
Skoler
Nordskogen skole
Båtsfjord skole
Berlevåg skole
PPT-leder Båtsfjord og Berlevåg
Deanu sámeskuvla
Sirma oppvekstsenter
Nesseby oppvekstsenter
Austertana oppvekstsenter
Boftsa oppvekstsenter
Tana Montessori skole
PPT-leder Tana
Skoler
Pasvik oppvekstområde
Skogfoss oppvekstsenter
Kirkenes barneskole
Vestre Jakobselv skole
Vadsø barneskole
Vadsø ungdomsskole
PPT-leder Vadsø
Vardø skole
Nesseby oppvekstsenter
PPT-ledere Vardø og Nesseby

