Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne
Arbejdsseminar 1:
Onsdag d. 21.10. Kl. 9.30-15.30 Sted: Høje Taastrup Gymnasium, Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup.
2-3 deltagere fra hver skole i projektet. Information om tilmelding følger fra netværksskolen Høje Taastrup
Gymnasium og HF.
Formålet med arbejdsseminaret er, at skolerne får sparring til deres projekter, får gjort status på hvor
projektet er nu og får ny inspiration til at arbejde med en forbedret løfteevne.
9.30-10.00

Ankomst og kaffe

10.00-10.15

Velkomst og gennemgang af dagens program v. Susanne Torp

10.15-11.15

Gensidig orientering og diskussion i gruppe 1-7 (samme grupper som sidst). Hver skole
orienterer i ca. 10 min. om udviklingsprojektet: Projektets status og fremdrift indtil nu.
Processen styres af læringskonsulent som i diskussionen sætter fokus på fællestræk og
forskelle i projekterne, der kan give nye perspektiver på projekterne.






Hvad er kernen i projektet?
Hvordan er I kommet i gang?
Har I orienteret lærerkollegiet udover de involverede lærere?
Er de involverede elever orienteret om projektet?
Er I stødt på barrierer indtil nu, som betyder at projektet skal revideres?

11.15-12.15

Plenumoplæg: Arne Mogensen ”Lektionsstudier”

12.15-13.00

Frokost

13.00-14.45

Skolerne arbejder i to parallelle spor:
SPOR1
De 12 skoler i KU forskningsprojektet:
Silkeborg Gymnasium, Rosborg Gymnasium,
Horsens Statsskole, Tietgenskolen,
Bjerringbro Gymnasium, VUC
Hvidovre/Amager, Ørestad Gymnasium,
Marie Kruse Skole, Høje Taastrup
Gymnasium, HF og VUC Fyn, Viborg
Gymnasium og Tårnby Gymnasium.

SPOR2
ZBC, OTG, Learnmark Horsens, Aabc,
Allerød Gymnasium, Odder Gymnasium,
Langkær Gymnasium, Viby Gymnasium,
Solrød Gymnasium, Egaa Gymnasium,
Campus Bornholm, Paderup Gymnasium,
Midtsjællands Gymnasium, Nykøbing
Katedralskole,Frederikshavn Gymnasium og
HF kursus, (Fåborg Gymnasium, TEC HTX)

13.00-13.15: Fællesoplæg, Forsknings-

13.00-13.30: Fællesoplæg : Hvordan kan
lektionsstudier og supervision bruges i
forhold til forskningsspørgsmålene. V. Arne
Mogensen.

spørgsmålene, empiriindsamling og
skolebesøg/ ved Helle Mathiasen

13.15-14.15: Tre grupper Dansk, engelsk,
matematik. Oplæg og diskussion i de tre
faglige arbejdsgrupper ud fra
forskningsspørgsmålene.
14.15-14.45 Opsamling i plenum

13.30-14.45: Arbejde i ”på-tværsgrupper”:
Hvordan kan lektionsstudier og supervision
bruges i forhold til de skolernes projekter?
Videndeling om projekterne.

14.45-15.00

Kaffepause

15.00-15.30

Gruppe 1-7 samler op på hvad de har fået ud af dagen: Hvordan kommer vi videre med
projektet? Hvad skal der ske inden næste arbejdsseminar? Hvilke ønsker er der til næste
arbejdsseminar? Hver gruppe afleverer ved afslutningen evaluering og ønske til næste
arbejdsseminar på udleveret skema.

