Nätverkskonferens
•
•
•
•

Höga förväntningar
Tomelilla kommun
19-20 november 2015
Plats: ev. Allé på Österlen vid Stenshuvud

Inför konferensen
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Läs utdrag ur ”Handbok för försteläraren”, Per Kornhall. Vilka sidor?
Birgitta tar reda på vilket kapitel/sidor
Titta på filmerna, Carol Dweck,
https://www.youtube.com/watch?v=NWv1VdDeoRY
https://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY
Gå igenom SKL:s plan för framtiden
SKL;s satser. Se ppt från SKL ( skicka länken)
Läs egen och opponeringskommunens årsrapport, fokus på höga förväntningar
Läs missiven ( 2013) om höga förväntningar för den kommun man opponerar
på samt sitt eget
Förbered opponeringsfrågor på resp. nivå ( mallen)
Skicka med mallen!
Inför slutrapporten, vad har hänt i vår kommun? Hur ska ni skapa bred
delaktighet?
Missiven ska vara klara den 2/11 och finnas på Webforum

Missiv
Höga förväntningar
Beskriv hur ni i kommunen arbetar/ gör med:
Hur tolkar ni begreppet höga förväntningar för de olika nivåerna?
Ha höga krav på att alla elever lyckats.
•
Vilka aktiviteter har genomförts sedan 2013?
•
Ser ni några effekter?
•
Hur kan ni se det?

Beskriv hur kommunen arbetar med att ha höga förväntningar på att alla i organisationen ska
lyckas- elever, lärare, rektor, förvaltningsrepresentanter och politiker?
•
Vilka aktiviteter har genomfört sedan 2013?
•
Ser ni några effekter?
•
Hur kan ni se det?

Höga förväntningar
Beskriv hur kommunen arbetar med ha höga ambitioner med skolan som helhet
•
•
•

Vilka aktiviteter har genomförts sedan 2013?
Ser ni några effekter?
Hur kan ni se det?

Beskriv hur kommunen arbetar aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga
förväntningar?
•
•
•

Vilka aktiviteter har genomförts sedan 2013?
Ser ni några effekter?
Hur kan ni se det?

Program
Dag 1:
9.30
10;00

kaffe
Samling och presentation, praktiska detaljer

10:15

Nätverksgrupper – opponering på respektive nivå.
Missivdiskussioner om alla frågor.
Viktigt att alla nivåer och alla frågor lyfts.

12:00

Lunch i kommungrupper

13:00

Nätverksgrupper – opponering
Fortsättning som fm.
En runda med slutreflektion kring begreppet höga
förväntningar ( max 15 min)
Fika
Kommungrupp
Middag med ev. aktivitet

15:00
15:30
19:00

Program
Dag 2
9:00

Start i storgrupp
Titta på ytterligare en film (Carol Dweck)
https://www.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU
9:15

Samtal i nätverksgrupper om filmen
Hur påverkar Dwecks studier din syn på höga förväntningar?

10:10
10:45

Fika
Framtidsdiskussion i egen kommungrupp
Se framtidsfrågor.
Samling i storgrupp
Gemensam reflektion kring kommunernas framtidsvisioner

11:30
12:00

Lunch

13:00
14:00
15:00

Kommungrupp: samtal om åtaganden
Gemensam samling, politikerna redovisar
Avslutning

Framtidsfrågor
•
•

Vad blev det av era förhoppningar inför deltagandet i Pisa 2015 ? Vart är ni på väg idag?
Hur ska ni få ihop er slutrapport så alla nivåer blir delaktiga?

•
•
•
•

Finns det intresse att fortsätta samarbeta med samma kommuner?
Hur vill ni gå vidare i er kommun?
Fortsätta med eller utan finansiering?
Vilka möjligheter har ni att sprida informationen/erfarenheterna till andra kommuner?

Grupper
Lägg in gruppindelning!
Svedala samma
Kävlinge Skolchef Barbro Börjesson till Cissis grupp
Malmö
Bromölla
Tomelilla
Vellinge

samma, ev ny lärare?
samma
ny rektor istället för förv
samma

Opponering
• Opponeringsordning:
S på T
T på V
V på K
K på M
M på B
B på S

