Arkiv 325 – SHS/CKJ

Opstartsuge – program og mødeplan
Mandag 7. august: Opstart
8.30 – 9.30
9.30 – 10.30

10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 13.15
13.15 – 15.30

Morgenmad – alle (skolen er vært)
Fælles opstart og generel orientering (SHS)
10.00-10.15: Overgang fra faste computere til pc: UV-lokaler (SG)
10.15-10.30: Om copydan
O365 – trin 1 – alle (SH, MN)
Frokost – alle (skolen er vært)
Personalebillede (MW) – enten på plænen udenfor eller i kantinen afhængigt af vejret
Grundforløbsteam (JM/JHJ/SHS) (alle grundforløbslærere)
• Intro til grundforløb (JM)
• Studiemodulet/Faglig læsning (Br, SH)
• Mentorrolle – evalueringssamtale (JHJ, SB)
• Teamrolle/telttur (JHJ, SB)

Tirsdag 8. august: Pædagogikum og grundforløb
8.30 – 9.30

9.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.00

14.00-15.30

Pæd/Kandidater/Vejl. (SHS/SB)
• KN, ekstern
• LA, HL, FB, EH
• AL, HL, FB, MS
O365 – trin 2 (alle)
Møde med alle fagkoordinatorer – dokument til faggruppearbejdet i 2017-18 – herunder om nye reformelementer som
fælles grundforløb, løfteforløb mv (alle fagkoordinatorer) – se initialer på prikskema (SHS, JHJ)
Frokost (står man selv for)
Planlægning af fælles grundforløb i grundforløbsklasser (GF-lærere og stamklasselærere i fagene)
Mat (TS, SM, ?)
Da (BA, KA, LH)
Eng (SH, RH, MN)
Samf (Br, JHJ, KP, MK)
Idræt (HL, FB, JHN, PB, AL)
NV (MS, PB, JHN, OM, JJ, AL)
AP (KD, MN, AK, IY)
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Onsdag 9. august: Pædagogisk dag om evaluering og feedback
8.30-9.00
9.00-11.30
11.30-12.30
12.30-14.30
15.00 – 17.00
17:30 -

Morgenmad - alle (skolen er vært)
Fællespædagogisk temadag om evaluering og feedback – alle (PG, SB)
• Generel intro til retningslinjer vedr. evaluering og feedback (SHS)
Frokost – alle (skolen er vært)
Fællespædagogisk temadag om evaluering og feedback – alle (PG, SB)
Fyraftensarrangement – vælg mellem Faaborg Museum/fælles idræt/borddækning/havnebad
Fællesspisning (tilmelding – skolen er vært)

Torsdag 10. august: Studieretningsintro og grundforløbsteam
8.30 – 9.00
9.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.30

Intro til studieretningsteamarbejdet og studieretningsintro - alle teamlærere 1g og alle på studieretningsintro (JHJ, JM,
SHS)
Studieretningsintro planlægning (TS, KN, PG, SG, PB, JJ, OM, AL, MS, MK, SM, KP, RH, MN, SB, EH, SH, AK, KH, LA, LH)
Frokost (sørger man selv for)
Grundforløbsteam og elevtutorer – klar til velkomst af nye 1g elever (BA, SH, SM, JHJ, PB, KA, RH, ?, KP, HL, MN, TS, Br,
JHN + elevtutorer i lectiogruppe)

Fredag 11. august: Skrivemetro, orienteringskort til læreproces og faggruppemøder
8.30 – 9.00

9.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.30
13.30 – 15.30
15.30 -

Fælles intro – alle (SHS, JHJ)
• Præsentation af skrivemetro (MN)
• Præsentation af nyt redskab til visualisering af læreprocessen (PG)
• CFU (KH)
Arbejde i faggrupper med flere en et medlem 1: dansk, matematik, kemi, old, spansk (lærere på skemabrik)
Frokost (sørger man selv for)
Arbejde i faggrupper med flere en et medlem 2: engelsk, biologi, fysik, tysk, historie (lærere på skemabrik)
Arbejde i faggrupper med flere en et medlem 3: religion, idræt, samfundsfag, naturgeografi (lærere på skemabrik)
Afskedsreception for Inga
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