Lærende nettverk for skolene på Fosen
Dialogkonferanse nr. 1
Tid: 10. – 11. mars 2016
Sted: Bårdshaug Herregård, Orkanger
Målgruppe:
 Sektor-/oppvekstsjefer i kommunene
 Utviklingsgruppene på alle skolene i Fosenregionen
 PPT
Spørsmål kan rettes til:



Regionkonsulent Gøril Dønheim-Nilsen, tlf. 41936246, goril.donheim-nilsen@fosen.net
Utviklingsveileder Cecilie Marie Karlsen, tlf. 91549497, cecilie.karlsen@trondheim.kommune.no

Hovedtema:
1. Relasjonsferdigheter i elevsentrert ledelse - på leder - og lærernivå
2. Utvikling av spredningsfilosofi i kommunene og på skolene. Fra noen til flere, til
mange og alle? Skoleutvikling med spredning i tankene – hvordan kan du i din rolle
og utviklingsgruppene kan bidra til å få flere engasjert i utviklingsarbeidet?
3. Skolebasert vurdering og statistikkportalen
Forarbeid:
Les kapittel 2 Tre ferdigheter i elevsentrert ledelse i Viviane Robinsons bok Elevsentrert
skoleledelse (vedlagt i e-posten).

Lesebestilling:
1. Hva opplever du er det viktigste som formidles i
artikkelen?
(marker med lesetegn, for eksempel utropstegn)
2. Har du spørsmål knyttet til noe du lest?
(marker med spørsmålstegn)
3. Er det noe du ønsker å vite mer om?
(marker med spørsmålstegn)
4. Lokaliser fagord i teksten (sett strek under disse). Er
det ord du ikke vet hva betyr?
5. På en skala fra 1 – 10, hvor godt forstod du
innholdet?

Program dag 1
Torsdag 10. mars
09:30 – 10:00

Registrering
enkel matbit og kaffe

10:00 – 10:20

Åpning og innledning

10:20 – 11:30

Skolebasert vurdering og
statistikkportalen

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 14:30

Forts. skolebasert vurdering og
Statistikkportalen

14:30 – 14:45

Pause

14:45 – 17:30

Relasjonsferdigheter i
elevsentrert ledelse
Om å bygge tillitsrelasjoner og
utvikle lærende samtaler mellom
dem som arbeider med elevers læring.
Teori, case og praktiske øvelser.

Carl Fredrik Dons
(dosent, PLU, NTNU)

18:45 – 19.30

Sosialt og quiz
I konferanserommet

Åset skole
(quizmaster)

19:30

Middag

Arbeidsgruppa for nettverket:
Astrid Mathilde Petterson
(regionleder og sektorsjef, Åfjord)
Gøril Dønheim-Nilsen
(regionkonsulent)
Cecilie Marie Karlsen
(utviklingsveileder)

Bjørn Rist og Viljar Johannessen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Program dag 2
Fredag 11. mars
08:30 – 08:45

God morgen og innledning

Gøril og Cecilie

08:50 – 09:20

Praksisfortelling om å knytte
Teori sammen med praksis
Hvordan skolelederne i Rissa
arbeider med Vivian Robinsons bok
”Elevsentrert skoleledelse”

Skoleledergruppa
Rissa kommune

09:20 – 11:00

Systematisk arbeid med
spredning i egen skole:
Hva skal spres? Antakelser om
Hvordan spredning skjer.
Hva kreves av oss?
Hvilke hindringer kan vi møte?
Arbeid i utviklingsgruppene og i
blandede grupper

Arbeidsgruppa
for nettverket

11:00 – 11:15

Praktisk øvelse

Reidun Momyr
Mælan skole

11:15 – 12:00

Tanker om plan for spredning i egen
Skole.
Arbeid i utviklingsgruppene.

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 14:15

Presentasjon av skolenes planer
For spredning

14:15 – 14:45

Evaluering og avslutning

Arbeidsgruppa
for nettverket

