Styrgruppsmöte 6.10.16
Närvarande: Johan Gulin, Niklas Wahlström, Johanna Blomstedt, Maria Ekman-Ekebom
Ärenden
1. Canvasuppdatering
a. Diskussion med vår kontaktperson i Sverige Martin Borgström som är intresserad av att
komma på rektorsträffen i november.
b. Styrgruppen beslöt att vi skulle avvakta rektorsgruppens beslut och senare då bjuda in
Martin till FBA-dagen i januari.
c. På rektorsmötet skall både Virum och Canvas diskuteras och sedan skall beslut tas om vi
skall satsa på någondera lärplattform.
d. Som det ser ut i dagsläget då det gäller lärplattformer:
i. Fortsätter som det är
ii. Virum
iii. Canvas
iv. Finns andra lärplattformsförslag?
2. Nästa års kursbricka på Gnet
a. Bjuder in studiehandledare och hör eventuellt med elever vad behovet är
b. Förslag om att bjuda ut hela B-Finskan på Gnet (5 kurser totalt)
3. Kurser som inte går:
a. Förslag åt Mattliden eftersom LK3 inte gick i första perioden
i. Ordna en annan kurs t.ex:
1. Gamla Fil1
2. RE3
3. B-Finska kurs 1
4. FBA dagen
a. Förslag om en allmän pedagogisk del och lärande (workshops del)
Programfunderingar

Allmän pedagogisk del:
-

Martin Borgström föreläser om Canvas
Hur jobba med lågmotivationselever (studera smart)
Jobba i team och ge av sig själv och dela med sig av kunskapen+arbetssätt
o Katri Saarikivi och positiva som följer med att jobba i team
GGs skolpsykolog och motivation
Barnskyddsföreningen och teamarbetets olika faser och positiva effekter
Presentation av ”våga pröva”
Studera smart

o

Högskoleförberedande som presenteras av studiehandledarna (hur man jobbar på
skolan och vilka svårigheter som dyker upp)

Workshops:
Viktigt att här kunna beskriva de olika workshoparna så att deltagarna verkligen vet vad som skall gås
igenom i workshopen
-

-

-

Studiehandledarna funderar på nästa års kursbricka för Gnet
Martin Borgström Canvas
Uppföljning av Liisa Ilomäkis framtidens kompetenser
Lärande organisationen där vi lära av varandra inom Gnet
Olika skolors specialiteter
o Annorlunda arbetssätt som man jobbar i en kurs
o Något speciellt sätt man som lärare använder sig av för att undervisa ett speciellt
moment eller avsnitt i en kurs
Lärmiljöerna
o Tex Mattliden som arbetar med förnyande av lärmiljöer
 Ib linjen och deras lärmiljöer
o Pedagogiskt vettiga miljöer
Borgå och elevers delaktighet i undervisning och verksamhet
Formativa bedömningen
Workshoparna skall kunna kopplas till läroplanen
o Kompetenser och färdigheter
o Kollaboration
o Kommunikationen
o Teamarbete
o självstyrning

