For nøyaktig ett år siden ble dere som deltakere i Fosennettverket introdusert for pedagogisk analyseverktøy
av Thomas Nordahl. I påfølgende to semester har mellomarbeidet i Fosennettverket handlet om utprøving av
analyseverktøyet, med en forventning om at alle skolene jobbet seg gjennom alle fasene i analyseverktøyet
frem til dialogkonferanse 8 (som vi nå skal møtes til).

I en oppsummering av status for skolene, i møte for oppvekstsjefene i begynnelsen av september, kommer
det frem at det er en spredning i hvor langt dere har kommet i implementering av det pedagogisk
analyseverktøyet. Forberedelsesoppgaven til erfaringsdelingen er derfor laget slik at dere kan følge den løypa
med spørsmål som mest relevante for eget ståsted. Ta notater som dere har med dere til konferansen.
Hvordan har vi jobbet med analyseverktøyet på min skole?
(Hvem har vært involvert, hvilke områder har vi brukt det til, hvem har hatt ansvar for å lede arbeidet osv)

Hvor langt har vi kommet?

Hvordan har arbeid med
pedagogisk analyseverktøy virket?

Hvorfor har vi ikke gjennomført alle
fasene av analyseverktøyet?

(Hva sier evalueringene)

Hvilke planer har vi for det videre
arbeidet med pedagogisk
analyseverktøy?

Hva skal vi gjøre for å komme
videre i arbeidet med pedagogisk
analyseverktøy?
(Hvem skal involveres, hvilke
områder kan være aktuelle å jobbe
med, når skal arbeidet skje, hvilken
tidsplan skal vi legge for det videre
arbeidet, behov for støtte osv)

 Vi kommer til å dele dere inn i grupper med 3 skoler pr. gruppe

 Hver skole får 7 min til å dele med de andre på gruppa det dere har med dere av erfaringer ut fra
spørsmålene i forberedelsesoppgaven.

 Deretter får gruppa 10 minutter til å oppsummere det som har kommet frem i erfaringsdelingen og
sammen liste opp 3 faktorer som er sentrale for å lykkes i arbeid med pedagogisk analyseverktøy.
Dette skal skrives inn på Mentimeter med kode 357983

