30.3.15 Styrgruppsmöte i Helsinge
Närvarande: Maria EkmanEkebom, Johanna Blomstedt, Johan Gulin
Tid 09.00  11.00
Ärenden
1. Nästa års kursbricka
a. kursbrickan skickas ut till rektorerna som skriver in, vilken termin som de
önskar att deras skolas kurser skall gå
b. deadline för detta sätts till 10.4.2015
2. Avtalsregler och ersättning
a. sommarterminen, OAJ anser man bör undvika sommararbete
i.
allmän diskussion kring detta men gruppen bestämde att inga åtgärder
tas i nuläget utan vi avvaktar utvecklingen
b. vem äger materialet som lärarna producerar
i.
diskussion kring detta och hemsidan 
www.operight.fi
. allmän diskussion
kring detta men gruppen bestämde att inga åtgärder tas i nuläget utan vi
avvaktar utvecklingen
3. FPA dagen (Mariehamn)
a. det föreslagna datumet måste justeras pga allhelgona
b. nytt förslag är 1314.11 2015 och 1516.4 2016
c. Programförslag:
i.
båten: frukost, konferens (föreläsning?), lunch
ii.
Lycéet: fredag eftermiddag (föreläsning, ämnesgrupper?)
iii.
Lycéet: lördag förmiddag (föreläsning, ämnesgrupper?)
iv.
Båten: lördag eftermiddag (program?)
v.
Programförslag:
1. Studera smart Monica Londen
2. Fenomenbaserad undervisning
3. Inlärningsstrategi
4. Kompetensinriktning
5. bedömning och förtydligande av kriterier
6. Teachmeet
7. Digitalisering av studentexamen
8. Hur förbereder vi eleverna inför den nya läroplanen
9. Framtidsförväntningar
10. Hur förverkar vi läroplanen i undervisningen
11. Gun OkerBlom (läroplanskompentenser)
4. Fortbildningsdagen 7.5 i Grankulla
a. program och upplägg

i.

Projektkoordinatorn berättar om weebly och användandet av gmail som
skall kopplas till lärarnas hemsidor. Målet är att standardisera
grundsidorna så att alla har samma grund.
ii.
dagen påbörjas 09.00 kaffe + frukost. Förmiddagen viks åt det mer
teoretiska medan tiden efter lunch så jobbar lärarna med att bygga upp
sina sidor.
iii.
dagen avslutas vid 15 tiden
b. GNet sponsrar deltagande skolor med transportunderstöd?
i.
finns inte ekonomiska förutsättningar att sponsra utan deltagande lärare
skall vända sig till egen skola för reseersättning
c. Ålands transportproblem
i.
Webinarie?
ii.
Projektkoordinatorn till Åland?
 Syrgruppen ansåg att det ordnas via nätet ett webinarie med Åland. Detta för att få ner
kostnaderna
5. Datum för nästa års kurser
a.
Datum för nästa års Gnetkurser
i.
Sommartermin I:
11 maj 2015 – 21 augusti 2015
ii.
Sommartermin II: 1 augusti 2015 – 12 september 2015
iii.
Höstterminen:
1 september 2015 – 14 november 2015
iv.
Vinterterminen:
24 november 2015 – 13 februari 2016
v.
Vårterminen:
23 februari 2016 – 8 maj 2016
vi.
Helårskurser:
1 september 2015 – 8 maj 2016
 Sommartermin II plocka bort eftersom det inte kommer att gå någon kurs under den
terminen.
6. Övriga ärenden
 nästa möte: 29.4 i Kyrkslätt 08.30

