O:MEET

11 augusti

Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun.

Tisdag 11 augusti 2015
Restaurangen
Brattebergsskolan

Synligt lärande
Vad är det som funkar och vilka
framgångsfaktorer finns det som
påverkar elevernas resultat?
Vår utvecklingsledare Patrik Finn
ger sina perspektiv och visar
hur vi kan nå målet att bli
Sveriges bästa skolkommun!

Liknande innehåll på förmiddag
och eftermiddag för att
pedagoger i förskola, fritidshem,
grund-, sär- och gymnasieskola
skall kunna delta

8.30

Gemensam inledning
Synligt lärande
9.45 Fika
10.00 Workshop A
11.00 Workshop B

Du behöver inte föranmäla dig
till någon Workshop. Är det
fullt går du vidare till nästa.
Ta gärna med lärplatta eller
dator

13.00
14.15
14.30
15.30

Gemensam inledning
Synligt Lärande
Fika
Workshop C
Workshop D

10.00

A1. Blogg, lärlogg och
samtal i förskolan

A2. På riktigt

A3. Skapande matematik
& teknik

Helen Svensson, Annie Olausson och
Elisabet Aspegren
Öckerösalen, Kommunhuset
10.00-11.00

Åsa Einarsson, Lin Education
Lejonet, , Kommunhuset
10.00-11:00

Sandra Mohlin och Erik Johansson
Skolrestaurangen, Bratteberg
10.00-12.00

Vi använder oss av På Riktigt designverktyg
för att skapa uppgifter. På Riktigt ger dig som
pedagog en gränslös möjlighet att jobba med
digitala verktyg och information som finns
tillgängligt på nätet. Du kan bygga egna
pedagogiska planeringar i form av lärcirklar,
lägga till och ta bort innehåll när du vill.
Detta är framtidens digitala stöd för lärande
– detta är På Riktigt.

Kom och testa kreativ, skapande matematik
och teknik. Vi lär oss tänka, leka och göra
egna dataspel både med och utan dator.
Passar bäst för dig som inte har så mycket
erfarenhet av binära tal och programmering.
Ta gärna med iPad och/eller dator.
Observera att workshopen är ett dubbelpass

Helen, Annie och Elisabet berättar om hur de
använder blogg och lärlogg i det dagliga
arbetet hur de kopplar barnens intressen till
läroplanen och hur föräldrarna involveras i
barnens lärande i förskolan. Genom att ha
dokumentationen samlad i form av bild, film
och text i Unikum får utvecklingssamtalet
nya förutsättningar.

A4. Havet i klassrummet

A5. Kollegialt lärande A6. Hur och vem är man
erfarenheter & möjligheter på nätet?

Patrik Nilsson
Sal 3112, Bratteberg modulerna
10.00-12.00

Jeanette Alfredsson och Linus Bylund
Sal C2015, Bratteberg
10.00-11.00

Hanna Byström
Sal C2012, Bratteberg
10.00-11.00

Havet kan väcka både nyfikenhet och
kreativitet! Här får du testa och ta del av
experiment som kan göras i klassrummet,
anpassas till alla åldrar och kopplas till flera
ämnen, t.ex. tillverka alger, sanera ett
oljeutsläpp och rena vatten med musslor. Ta
gärna med iPad. Observera att workshopen
är ett dubbelpass.

Fokus på klassrummet, vad som händer där
och hur praktiken kan förbättras borde vara
en självklarhet i alla skolor. Men många
lärare känner inte att tiden räcker till och att
de inte lär sig tillräckligt mycket av sin
praktik. Vi vill visa hur vi som lärare i Öckerö
kommun kan utveckla arbetet med kollegialt
lärande och olika metoder som Lesson study
och aktionsforskning kommer att
presenteras och diskuteras.

Hur och vem är man på nätet? Välkommen
till en Workshop kring ungas internetvanor
och nätetik med en av våra skolkuratorer.
Du behöver inte föranmäla dig till någon
Workshop. Är det fullt går du vidare till
nästa.

11.00

B1. Digitalt
medborgarskap

B2. Pedagogisk planering i
Unikum

B3. Forts. Skapande
matematik & teknik

Anders Söderberg, Lin Education
Öckerösalen, Kommunhuset
11.00-12:00

Annika Crona och Camilla Wickstrand
Lejonet, Kommunhuset
11.00-12:00

Sandra Mohlin och Erik Johansson
Skolrestaurangen, Bratteberg
10.00-12.00

Att arbeta källkritiskt 2015 är annorlunda än
vad det tidigare varit. Vi ser helt nya faktorer
och företeelser online som påverkar både
lärare och elever i det källkritiska arbetet
och i denna workshop fördjupar vi oss i vad
det innebär att hantera det nya källkritiska
landskapet.

Genomgång av Planeringsmodulen i Unikum
och öva på hur man gör pedagogiska
planeringar med kopplingar till läroplanerna
samt de olika funktionerna med att till
exempel infoga bilder och länkar.

Kom och testa kreativ, skapande
matematik och teknik. Vi lär oss tänka,
leka och göra egna dataspel både med
och utan dator. Passar bäst för dig som
inte har så mycket erfarenhet av binära
tal och programmering. Ta gärna med
iPad och/eller dator. Observera att
workshopen är ett dubbelpass.

B4. YouTube i
undervisningen

B5. Programmering i
förskolan

B6. Google Drive Baskurs

Maria Abrahamsson, Lin Education
Sal C2009, Bratteberg
11.00-12.00

Patrik Finn
Sal 3108, Bratteberg modulerna
11.00-12:00

Carolina Persson
Sal C2012, Bratteberg
11.00-12:00

I denna workshop tittar vi på hur man kan
använda sig av YouTube i sin undervisning på
flera olika nivåer. Exempelvis hur man kan
lägga upp filmer själv men också hur man
kan använda sig av alla de filmer som redan
finns där genom att skapa listor. Vi tittar
också på hur man kan ta hjälp av YouTube
för sin egen kompetensutveckling och vi
berör vad upphovsrätten säger om att lägga
ut material på nätet.

Varför vänta med att introducera teknik för
barn på ett kreativt och lustfyllt sätt? Du får
tips på hur man kan sätta igång med
programmering i förskolan och personal från
Vipekärrs förskola visar sin urcoola Beebot
och berättar om sina erfarenheter av att
programmera robotar i förskolan.

Här får du en genomgång av grunderna i
Google Drive, vilka olika verktyg som finns,
hur de hänger ihop och hur du kan
organisera det. Du kommer också att få
pröva att skapa, skriva och dela dokument.

14.30

C1. Digitalt
medborgarskap

C2. Google Classroom

C3. Programmering i
förskolan

Anders Söderberg, Lin Education
Öckerösalen, Kommunhuset
14.30-15.30

Åsa Einarsson, Lin Education
Lejonet, Kommunhuset
14.30-15.30

Patrik Finn
Sal 3108, Skolrestaurangen Bratteberg
14.30-15.30

Att arbeta källkritiskt 2015 är annorlunda än
vad det tidigare varit. Vi ser helt nya faktorer
och företeelser online som påverkar både
lärare och elever i det källkritiska arbetet
och i denna workshop fördjupar vi oss i vad
det innebär att hantera det nya källkritiska
landskapet.

Classroom är ett av verktygen i Google Apps
for Education . Det hjälper lärare att skapa
och organisera uppgifter snabbt, ge effektiv
feedback och kommunicera enkelt med
klasserna. Classroom hjälper elever att
organisera sitt arbete på Google Drive, göra
färdigt uppgifter och lämna in dem samt
kommunicera direkt med lärare och
klasskamrater. Vi går igenom och testar de
olika funktionerna i Google Classroom och
diskuterar de pedagogiska vinsterna. Ladda
gärna ner appen innan workshopen.

Varför vänta med att introducera teknik för
barn på ett kreativt och lustfyllt sätt? Du får
tips på hur man kan sätta igång med
programmering i förskolan och personal från
Vipekärrs förskola visar sin urcoola Beebot
och berättar om sina erfarenheter av att
programmera robotar i förskolan.

C4. Havet i klassrummet

C5. Använd Green Screen tekniken med din iPad

C6. Google Drive Baskurs

Patrik Nilsson
Hjälvik, öster om badplatsen
14.30-16.30

Per Åhlund
Sal C2015, Bratteberg
14.30-15.30

Carolina Persson
Sal C2012, Bratteberg
14.30-15.30

Havet kan väcka både nyfikenhet och
kreativitet! På denna workshop får du
förslag och kan prova på olika praktiska
uppgifter som dina elever kan göra vid
stranden. Ta gärna med badkläder, cyklop
och iPad. Observera samlingsplatsen och att
workshopen är ett dubbelpass.

I denna workshop presenteras
appen Green Screen by Do Ink och du
får möjlighet att prova hur du på ett
enkelt sätt kan göra effektfulla och
kreativa lösningar i presentationer och
filmer.

Här får du en genomgång av grunderna i
Google Drive, vilka olika verktyg som finns,
hur de hänger ihop och hur du kan
organisera det. Du kommer också att få
pröva att skapa, skriva och dela dokument.

Du behöver inte föranmäla dig till någon
Workshop. Är det fullt går du vidare till
nästa.

15.30

D1. Blogg, lärlogg och
samtal i förskolan

D2. Omdefiniera lärandet
med blogg/hemsida

D3. Google Drive och
formativt arbetssätt

Helen Svensson, Annie Olausson och
Elisabet Aspegren
Öckerösalen, Kommunhuset
15.30-16.30

Cecilia Manfredsson
Lejonet, Kommunhuset
15.30-16.30

Sofia Hansson och Jenny Almhöjd
Skolrestaurangen, Bratteberg
15.30-16.30

Helen, Annie och Elisabet berättar om hur
de använder blogg och lärlogg i det dagliga
arbetet hur de kopplar barnens intressen till
läroplanen och hur föräldrarna involveras i
barnens lärande i förskolan. Genom att ha
dokumentationen samlad i form av bild, film
och text i Unikum får utvecklingssamtalet
nya förutsättningar

Omdefiniera lärandet genom att öppna
upp klassrummet för omvärlden genom
publicering på webben med kommunens
verktyg Wordpress. Du kommer att få
pröva på att börja blogga och/eller
arbeta med en hemsida. Ta gärna med
egen lärplatta eller dator. Det är bra om
du laddar ner Wordpressappen innan
workshopen.

I Google Drive kan man använda ett
formativt arbetsätt genom respons. Här får
du en genomgång, samt möjlighet att pröva
på att ge respons och kommentarer i
Google Dokument samt hur man kan
använda Google Formulär för att göra
enkäter, undersökningar och Exit notes.

Du behöver inte föranmäla dig till
någon workshop. Är det fullt går
du vidare till nästa.

D5. Kollegialt lärande D6. Hur och vem är man
erfarenheter & möjligheter på nätet?

Ta gärna med egen lärplatta eller dator.

Jeanette Alfredsson och Linus Bylund
Sal C2015, Bratteberg
10.00-11.00

Hanna Byström
Sal C2012, Bratteberg
15.30-16.30

Fokus på klassrummet, vad som händer där
och hur praktiken kan förbättras borde vara
en självklarhet i alla skolor. Men många
lärare känner inte att tiden räcker till och att
de inte lär sig tillräckligt mycket av sin
praktik. Vi vill visa hur vi som lärare i Öckerö
kommun kan utveckla arbetet med kollegialt
lärande och olika metoder som Lesson study
och aktionsforskning kommer att
presenteras och diskuteras.

Hur och vem är man på nätet? Välkommen
till en Workshop kring ungas internetvanor
och nätetik med en av våra skolkuratorer.

