Velkommen til fagdag for skoleeiere, skoleledere,
gruppeledere og PPT- ledere i skolene i ØstFinnmark - 10.02.21
«Ledelse av kompetanseutvikling i skolen og den pedagogiske
verdikjeden»

Mål for dagen:



Deltagerne skal kunne utvikle forskningsbaserte pedagogiske tiltak på bakgrunn av
analysen av kartleggingsresultater.
Deltagerne skal kunne utvikle en plan for evaluering og igangsetting av nye tiltak.

Organisering:
Alle deltar i samling fra egen enhet, på hver sin PC. Det legges opp til
gruppearbeid i hvert nettverk ved å bruke funksjonen «breakoutroom» i zoom. Når
gruppearbeidet starter, joiner du grupperommet med navnet på ditt nettverk.
Skoleeier og PPT inviteres med i nettverket. Dagen organiseres som en omvendt
IGP:

Dagen organiseres
som en omvendt IGP:
Del 1: (P) Felles
Del 2: (G) Nettverk
Del 3: (I) Skole

Forarbeid:



Les igjennom overordnet del og reflekter over hva som vil være relevant med tanke
på den nye kompetansepakken dere skal starte med.
Skolene skal starte kompetanseutvikling på tema, med tema-kompetansepakke.
o Se film om skolen som organisasjon av Jan Merok Paulsen :
https://film.oslomet.no/skolen-som-organisasjon
o Valgfritt men anbefalt, se også film/hør Podcast om Leading in a culture of
change med Michale Fullan: https://www.gettingsmart.com/2020/09/michaelfullan-on-leading-in-a-culture-of-change/

Lenke til samlingen:
Lenke er sendt i programmet til deltakerne

Plan for dagen
Del 1 – Ledelse av kompetanseutvikling i skolen og den pedagogiske verdikjeden
08:30 Kaffe og innlogging
09.00 Velkommen og praktisk info ved/ RSK Øst-Finnmark
09.05 Ledelse av kompetanseutvikling i skolen og den pedagogiske verdikjeden
09.50 Pause
10.05 Analyse av T2 (T1) Øst Finnmark og forskningsbaserte pedagogiske tiltak

Lunsj 11.00-11.30
Fortsettelse Del 1
11.30 Ledelse av kompetanseutvikling og oppstart av kompetansepakker
Det blir små summeoppgaver og noen mindre gruppeoppgaver underveis i de ulike delene
12.15 Pause

Del 2 – Oppstart med kompetansepakker i nettverksgrupper
12:30 Arbeid med Modul 1 Forberedelse for skolens ledelse
(Arbeid i nettverk se gruppeinndelingen, den som står øverst på listen leder møtet)
Benytt IGP metoden i dette gruppearbeidet:
Individuelt:


Se igjennom hele kompetansepakken og bli kjent med den.

Gruppe:



Skisser en implementeringsplan for arbeidet med kompetansepakken ved din skole forslag
vedlagt)
Drøft planen med resten av nettverksgruppen og diskuter ulike tilnærmingsmåter for
arbeidet

13.30 Pause

Del 3 – Ferdigstille plan for kompetanseutvikling ved egen skole
13.45 Plenum: refleksjon over hvordan utarbeide en god plan for kompetanseutvikling (zoom)
14.00- 15.15 Arbeid ved egen enhet
Modul 1: Ferdigstille plan for kompetansepakken ved egen skole i samarbeid med gruppeleder,
ppt og skoleeier


Ferdigstillelse av plan for arbeidet med kompetansepakken ved egen skole i samarbeid
med gruppeledere ppt ved egen skole.

15.15: Skoleledere avslutter arbeid ved egen enhet og sender utast til plan for skolens arbeid med
kompetansepakken til skoleeier, med kopi til SePU: lillian.gran@inn.no

