Styrmötesprotokoll
Helsinge Gymnasium 24.9.2015
Närvarande: Johan Gulin, Niklas Wahlström, Johannna Blomstedt och Maria Ekman-Ekebom

Ärenden
1. De kommande ämneslärarträffarna. Det fastställdes att koordinatorn finns med på varje träff
och skall fungera som bollblank samt sköta om det praktiska
7.10 Modersmål och finska i Kyrkslätt.
12.10 Geografi, Biologi och Hälsokunskap i Lovisa
22.10 Filosofi, Psykologi, Religion, Historia och Samhällslära i Vanda
27.10 Matematik, Fysik och Kemi i Sibbo
6.11 Främmande språk i Borgå
 De emottagande skolorna åläggs att ordna med ett utrymme 09.00-15.00
 Kopiera upp läroplaner, både gamla och nya
 Kaffe och lunch
 Den anordnande skolans egna lärare fungerar som sekreterare, leder det egna
ämnesgrupperna och skriver ner gruppernas funderingar och tankar på ett delat
Google dokument (koordinatorn skapar detta med titeln GLP 2016 (ämnet)) som
innehåller diskussion kring den allmänna delen och den ämnesvisa delen.

Det tilltänkta programmet ser ut som följande
1) 09.00-09.15 Inledningshälsning av skolans rektor samt introduktion av projektkoordinatorn
2) 09.15-10.00 Genomgång av den allmänna delen (kap 3) i mindre grupper 2-4 stycken/grupp





Genomläsning av den nya läroplanen
Funderingar kring nytänkandet i de allmänna anvisningarna
Ta fasta på och beskriv den nya inlärningsmiljön
Vilka är de nya färdigheterna och vad innebär dessa för undervisningen?

3) 10.00-12.00 Genomgång av introduktionen till det egna ämnet (Kaffe 10.30)



Vad eller vilka är de nya arbetsmetoderna?
Hur kommer det egna ämnet att förändras?

4) 12.30-14.00 Jämförelse mellan den gamla och nya läroplanen då det gäller de egna kurserna.
(Kaffe 14.00)





Skillnader och likheter mellan den gamla och nya läroplanen
Vilka möjligheter ges till nya arbetsmetoder?
Vilket nytänkande plockas fram inom de olika momenten?
Kapitel 5 och de allmänna målen för undervisningen
o Hur skall vi få in den breda allmänbildningen som efterfrågas?
o Vad innebär helhetsförståelse?
o Hur får vi in det individuella och kollaborativa lärandet?

o

Hur förhåller vi oss till de olika temaområdena?

5.) 14.00-15.00 Sammandrag



Ämnesgrupperingarna sammankommer och tillsammans diskuterar moment 3 och 4
Avslutande diskussion där vi alla tillsammans är med och för fram våra åsikter.

2. FBA dagen
Busstransport längs rutten Helsinge-Helsingfors-Kyrkslätt-Åbo där Kyrkslätt och Helsinge åker med.
Till denna konstellation så tillkommer Grankulla på tillbakavägen. Maria Ekman-Ekebom kolla med
bussbolaget.
Ett diskussionsärende för rektorer, i Mariehamn, är på vilket sätt vi skall lösa situationen med kurser
som inte blir av. Projektkoordinatorn kommer i mail att uppmana alla rektorer att inkomma med
egna tankar och funderingar kring detta så att beslut/koncensus kan nås under Ålandsvistelsen.

3. Nästa möte 22.10.2015 kl 08.00 i Helsinge

