SKOLER, KULTUR & FRITID
BØRN & FAMILIE
”Fremtidens læringsmiljøer”
Mødenummer: 7

Ekspertgruppemøde
Dato, tid og sted: 06.10.2020 kl. 11.00 – 13.00 på Skype
Deltagere: Henriette R. Jeppesen, Sanne B Rasmussen, Jette H Andersen, Anni H Sørensen,
Jakob Petersen, Janni Kruse Olsen, Ole Jensen, Helle Lauridsen og Lisbet Nørgaard
Gruppe 1: Henriette, Sanne, Helle, Janni (tovholder Sanne)
Gruppe 2: Anni, Jakob, Jette, Ole (tovholder Jette)
Afbud og fraværende: Lena J Aamand
Ad hoc deltagere: Morten Oldrup, Regin Holm Nielsen og Jakob Vejlø
Bilag: Dagsorden 06.10.2020, alle materialer fra temadagen med Andreas Granhof Juel:
https://drive.google.com/file/d/1XJFjeOQx828PfvakOH34MS37b7XTe3rb/view, arbejdsark 1 +
2
Implementeringsindsats af politisk mål: Varierende og motiverende læringsmiljøer
Dagsorden og referat
Punkt

Mål

Velkommen
og siden
sidst
Videnproduktion som
metode

Dagens
program
Refleksioner over
temadagen
med
Andreas
Granhof
Juel

Ansvarlig
Lisbet

Proces

Tid

Oplæg

10
min

To
grupper

Hvilke refleksioner har vi
gjort os siden i tirsdags?
Hvordan kan vi omsætte,
hvad vi nu ved om
videnproduktion i egen
praksis?
Videnproduktion – hvad
har vi brug for at vide
mere om?

45
min

Tovholder skriver noter i
arbejdsark 1 – og sender
til Lisbet

Referat og handling

-

Om den digitale
mødeform

Refleksioner i forhold til
temadag med Andreas
Granhof Juel:
 Hvordan klæder vi
medarbejderne på
til at anvende
metoderne
prøvehandlinger
og positive
afvigelser?
 For at producere
viden – så har
medarbejderne
brug for tid og
rum med sin
ledelse (struktur)
 Metoderne er for
nogen et
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Temadag om
scenariekrydsets
faglige
inspiration
Faglig
inspiration
fra scenarie-

Introduktion

Lisbet

Oplæg

10
min

Udarbejdelse af

Alle

Hvilke temaer er vigtige at
komme omkring?

45
min

paradigmeskift, så
der er brug for
mere
input/inspiration
 En øget
opmærksom hvad
der ”virker” og
hvad der skal
forstærkes
(ledelse)
 At være nysgerrig
på egen praksis –
Hvad er til stede
(den gode
energi)?
 Fra ubevidst til
bevidst metode
 Legitimitet: Det at
modtage viden fra
kollegaer
 Hvordan er vi og
lever ”det”?
 Hvad skal
dokumentationen,
og hvordan får vi
den udarbejdet,
så det opleves, at
den giver mening.
 Etc.
Input i forhold til, ”hvad
vi gerne vil vide mere
om” – bidrager til
planlægningsarbejde i
forhold til næste temadag
med Andreas Granhof
Juel
Foreløbige udgangspunkt
for dagen gennemgås.

Drøftelserne blev
overordnede og
nedenstående
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krydset:
Hvad vil vi
gerne blive
klogere på?

”disposition”

Afrunding og
tak for i dag

Afrunding

Tovholder skriver noter i
arbejdsark 2 – og sender
til Lisbet

10
min

refleksioner er inddraget i
videre
planlægningsarbejde i
forhold til temadagen
omkring scenariekrydsets
faglige inspiration:
 Vigtigt med
tydeligt formål
 Vigtigt med
tydelighed i
forhold til
relevans i
forbindelse med
forestående
opgaver
 Vigtigt med
tydelig guidning
med henblik på
deltagerkreds
Ekspertgruppens
deltagere har mulighed
for bidrage som værter
(velkomst/afslutning) ved
sessionerne:
Henriette Rask meldte sig
i forhold til åbne miljøer
NZ. Øvrige sessioner er
en mulighed for andre
deltagere.
Afrunding
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