Velkommen til webinar for skoleeiere, skoleledere, gruppeledere og
PPT- ledere i Øst- Finnmark 02.09.2021
«Utvikling av inkluderende praksis og fellesskap»
Lenke til samlingen:
Lenken er sendt deltakerne i utsendt program

Deltakere: skoleeiere, skoleledere, gruppeledere og PPT i Øst-Finnmark
Mål for dagen:




Deltakerne ser sammenhengen mellom skolens valgte tema for kompetansepakke og skolens
forbedringsarbeid skoleåret 2021/2022.
Deltakerne reflekterer over sammenhengen mellom skolens prioriterte forbedringsområde
og overordnet del, fagfornyelsen og kompetanseløftet.
Deltakerne utfordrer og videreutvikler egen rolle i skolens forbedringsarbeid skoleåret
2021/2022.

Forarbeid ledere:





Legg inn nye gruppeledere i nettressursen e.sepu.no.
Reflekter over hva tenker dere at blir de største utfordringene for skoleåret 2021/2022 i lys
av skolens målsettinger. Skriv tre kulepunkt inn i padleten som du gjerne relaterer til valgt
kompetansepakke eller kompetanseløftet
Relater handlingsplanen for skoleåret 2021/22 som ligger vedlagt i invitasjonen med skolens
egen plan for forbedring. (send skolens oppdaterte plan til skoleeier med kopi til
lillian.gran@inn.no)

Forarbeid gruppeledere:




Gruppeledere som har deltatt forrige skoleår:
Gjør en liten undersøkelse i kollegiet, enten om dere snakker med noen eller for eksempel
sender ut en liten google skjema undersøkelse el. Finn ut hvordan de ansatte ved skolen
deres opplever å ha jobbet med i ordningen Dekomp det året som har gått. Skriv inn tre ting
dere har funnet ut i denne padleten
Nye gruppeledere:
Gruppeledere leser teksten om «profesjonelle læringsfellesskap» i modul 2 og tekst til modul
4 «kommunikasjon i læringsgrupper» i kompetansepakken for gruppeledere i skolen.

Inspirasjon til arbeid med tema/kompetansepakker:





Et relasjonsorientert klasserom ved Ingrid Grimsmo Jørgensen:
https://vimeo.com/322920079
Albert Bandura og Boob doll: https://www.youtube.com/watch?v=QAk40qvJPeo
Still face eksperiment : https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
Sinnemestring : https://www.youtube.com/watch?v=T3MXDkuxtp4

Program
Kl.
8:30
09:00

Hva
Kaffe og innlogging
Velkommen ved RSK Øst Finnmark
Utvikling av inkluderende praksis og fellesskap
 Relasjoner og dialog
 Mestring og motivasjon
 Samspill og interaksjon
Et faglig innlegg der du utfordres til å tenke på sammenhengene i skolens
forbedringsarbeid både relatert til skolens kompetansepakke, overordnet del og
fagfornyelsen.
Praksisfortelling
Sammenhengen i mellom fagfornyelsen, overordnet del og arbeid med
kompetansepakkene (En skole deler sine erfaringer)

10:00
10.15

11.00
11.15

11:45

12:30
-13.15
(på egen
skole/
nettverk
til 14.45)

15:00

Pause (15 min)
Skolebasert kompetanseutvikling
Forbedringsarbeidets ulike faser
Bruk gruppeledernes undersøkelser, egne erfaringer og forskning på
endring- og utviklingsarbeid til å diskutere hva som skal til for å
forbedre praksisen i klasserommet ved din skole.
 Hvordan vil det se ut om fem år da deres skole har nådd målene
for kompetanseutviklingen som pågår nå?
 Bruk beskrivelsene av største utforingene for skoleåret
2021/2022 og diskuter hvordan dere kan møte disse utfordringene.
Diskusjon i zoom rom på tvers av skoler.
Pause (15 min)
Diskusjon i plenum
Gruppene presenterer diskusjonens høydepunkt og innspill til hvordan forbedringsarbeidet
skal møtes skoleåret 2021/22.

Lunsjpause (45min)
Del 2:
Forberedelse av høstens ledelse av arbeidet med kompetansepakker (Relasjonsbasert
klasseledelse, motivasjon og tro på seg selv og interaksjon i klasserommet) i nettverk.
Skoleledere
13.30 – 15.00: Gruppeledere
Implementering av handlingsplan for neste Samling for gruppeledere om
skoleår i egen enhet
gruppelederrollen og arbeid med ledelse av
Hvordan sørge for å utnytte de ulike partene profesjonelle læringsfellesskap.
i forbedringsarbeidet, hva slags rolle skal for
- Dele erfaringer fra hvordan
eksempel gruppelederne ha?
gruppelederne har ledet arbeidet
Hvordan sørge for at forbedringsarbeidet
med kompetansepakker.
påvirker praksisen i klasserommet?
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:

