Referat af netværksmøde House of Citizenship – 18. maj 2017 kl. 14:00-17:00, Ahlmann-Skolen.
Referent: Jesper Mønsted
Tilstede: Flemming, Morten, Elsebeth, Jimmy, Ulla, Katrine, Lars, Jesper og Malene.
Afbud: Søren, Lars P. og Tina (Jakob og Thomas).
Program:
14.00

Forberedelsesdag den 26. juni kl. 9-15
Årsplan – for elever og lærere








14.30

Gennemgang af workshops på forberedelsesdagen
Udlevering og præsentation af diverse materialer:
VidensByfolder, Skole-Kirke samarbejde.
DM i fag: Dansk, matematik, idræt, biologi og historie. Der er
mulighed for at blive klædt på som faglig vejleder. Der kan
læses mere på hjemmesiden.
Årshjul for House of Citizenship
Præsentation af lokaldemokratipakken
Præsentation af På sporet af Luther og Power Grid. Begge spil
kan lånes hos os. Skriv til Jesper.
Interreg: Grænseoverskridende museumssamarbejde. Vi
søger tre 5. klasser, der vil være deltage i en udveksling med
en tysk klasse, hvor man besøger Cathrinesminde
Teglværksmuseum og Naturwissenschaftliches Museum i
Flensborg. Kontakt Jesper hurtigst muligt, hvis I har
interesserede kollegaer. Der afholdes et møde for de
deltagende lærere den 22. juni på Cathrinesminde.
Kulturakademi samarbejdsaftale forår 2017 nyeste.docx

Status på netværket og strategi for den kommende periode
Hvordan sikrer vi at netværksmøderne bliver prioriteret?
Hvilket indhold skal netværksmøderne have den kommende periode?
- Idégenerering og planlægning af indhold, indsatser og oplæg.
Fordeling af netværksmøder – placering og tovholdere?
Mødet på midten – gruppernes tre prioriteringer for netværksmødet.
Gruppe 1:
1. Videndeling af forløb, apps, materialer etc. Eksempelvis kunne alle
vejledere tage tre eksempler med, som man præsenterer for resten
af vejlederne.
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2. Inspiration til gode produkter til afgangsprøve.
3. Inspiration til gode bevægelsesaktiviteter. Hvordan man får sat
faglige mål på sine aktiviteter.
Gruppe 2:
1. Videndeling om vejlederrollen. Både når det gælder en til en
vejledning af kollegaer og når det gælder vejledning igangsætning af
forløb.
2. Fælles udvikling af forløb og materialer. Evt. med ekstern hjælp.
3. Eksterne oplægsholdere.

15.30

Bordet rundt – videndeling, lesson study :-)
- Bevægelse i undervisningen

15.45

Afgang til Historiecenteret

16:00

Rundvisning og afprøvning af forløb

Netværksmøder i skoleåret 2017/2018:
 Torsdag den 14. september 2017 kl. 14:00-17:00
 Torsdag den 23. november 2017 kl. 14:00-17:00
 Torsdag den 1. marts 2018 kl. 14:00-17:00
 Torsdag den 17. maj 2018 kl. 14:00-17:00

Vedlagt: Frivillig hjælper på spejdernes lejr.
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