HOUSE OF CITIZENSHIP
Status: Hvor står vi?

I gang med hjemmesiden, projektbeskrivelsen,
den åbne skole – synliggøre at den åbne skole
både er lokalt og nationalt forankret, både
analoge og digitale muligheder.

Mål: Hvad vil vi gerne opnå?

Inspirere til projektbaseret undervisning.
Assistere til sammentænkning af historie,
samfundsfag og kristendomskundskab.
Ressource- og vidensbank for eleverne i
forbindelse med projektopgaven, projekt

Hvor langt er vi?





Udarbejdelse af hjemmeside er i gang.
Projektbeskrivelse foreligger i næsten
færdigt udkast.
Der er påbegyndt konkret samarbejde i
forhold til: skole-kirke, Sønderborg Slot,
Byretten, Rigsarkivet og de politiske
ungdomspartier, ungdomskolen.

Kortsigtede mål (2016-2107)



Skabe kontakt til så mange relevante
samarbejdspartnere som muligt og
derved opbygge et netværk.



Skabe en overskuelig og brugervenlig
hjemmeside.



Etablere vores faglige vejledernetværk.



At få udarbejdet et katalog over kilder.



Udvikle skole-kirke samarbejdet

Hvad siger vores brugere (pædagoger, lærere, ledere
og andre samarbejdspartnere)?
De faglige ønsker overblik og inspiration – og kontakter.
Øvrige samarbejdspartnere er positive, men har vanskeligt ved
at se hvor de kan byde ind. De har deres egen økonomi der skal
løbe rundt.
Udsagn fra lederne er, at de ikke ønsker store events, men
hjælp til læreren i det daglige arbejde – også fra de faglige
vejledere.
Langsigtede mål (2016-2020)



Skabe faglig sammenhæng mellem indskoling,
mellemtrin og udskoling.



At få skabt en rød tråd i måden at arbejde frem mod
afgangsprøven i kulturfagene.



Bidrage til udviklingen af en refleksiv
vejledningskultur på skolen.



Bidrage til øget elevmedbestemmelse, bevidsthed om
medborgerskab og demokrati.



At HoC bliver et sted, hvor også elever søger hjælp.
Særligt i forhold til afgangsprøve og projektopgave.

Handlingsplan

Hvad skal bidrage til målets opfyldelse?
Hvilke tiltag skal sættes i gang?

Hjemmesiden
Netværksmøder
Inspirationseftermiddage
Fælles forberedelsesdag
Videreudvikling af igangsatte initiativer

Hvilke tiltag skal sættes i gang for at forberede
lærerne til at afvikle fællesprøven i samfundsfag,
kristendomskundskab og historie.
 Fælles forberedelsesdag.
 HoC som videns- og ressourcecenter
mhp. Afgangsprøven.
 Inspiration til arbejdet med
kulturteknikker og produkter.
 Politisk debatarrangement for de ældste
elever i samarbejde med de politiske
ungdomspartier.
 Afholdelse af valg for elever i forbindelse
med kommunalvalget 2017.
 Udvikling af elevrådene – både de
enkelte skolers og det fælles elevråd,
bl.a. i samarbejde med Ungdomsskolen.
 Skole-kirke samarbejde
Hvordan vil I evaluere?

Hvordan skal det dokumenteres?

Kontakten med de faglige vejledere vil være en
vigtig del af evalueringen, da de har den daglige
kontakt med lærerne.

Video
Interviews
Udsagn fra lærerne

Evaluering

Både kvantitativ og kvalitativ evaluering
Både formativ og summativ evaluering
Hvor mange der benytter sig af vores tilbud?

Tegn/indikatorer på at vi er på vej mod målet





At vores tilbud bliver benyttet.
Den gode historie
At det faglige netværk udbygges på den enkelte skole
og skolerne imellem.

Hvor mange der anvender de ressourcer vi stiller
til rådighed?
Hvordan oplever brugerne vores tilbud?
Er det en konkret hjælp i hverdagen?
I hvilken udstrækning støtter HoC’s tilbud op
om FFM i de enkelte fag?

Vi vil desuden udføre interviews med faglærerne
i forbindelse med fagudvalgsmøder på skolerne
– dem der har brugt os, og dem der ikke har
brugt os.
Eleverne skal evaluere i forbindelse med enkelte
arrangementer.

Statusrapport 2017

