Gefion Sommeruniversitet 8. - 10.august 2017:

Program
Tirsdag den 8. august:
8.30–9.00

Kaffe, te og morgenbrød på lærerværelset

9.00-9.30

Velkomst i himmelrummet (BVE)
- dagens mål

9.30-11.00

“God feedback i gymnasiet” (se bilag)
- oplæg ved evalueringskonsulent Mathilde Jensen, EVA

11.00-11.30

Kontinuerlig evaluering og feedback i undervisningen
- Old-gruppen fortæller om deres arbejde med kontinuerlig feedback

11.30-12.00

Walk and Talk i Østre Anlæg - find sammen i grupper à 3 og fortæl hinanden: “Hvad vil jeg konkret
bruge fra formiddagens oplæg?”

12.00-13.30

Frokost ved den nye terrasse i gården (se bilag)

13.30-14.30

Elevernes perspektiv på formativ evaluering (se bilag)
- opsamling på elevspørgeskema om formativ evaluering
v/elever fra elevrådet

14.30-15.00

Kaffe/te, frugt, kage på lærerværelset

15.00-16.00

“Markedsplads” i studiecenteret (se bilag)
- kolleger fortæller om deres erfaringer med forskellige elementer fra synlig
læring

16.00-16.15

Afrunding
- opsamling på dagens mål samt mål for i morgen

Onsdag den 9. august:
8.00-8.30

Kaffe/Te/Croissant i himmelrummet

8.30-8.40

Introduktion af dagens mål i himmelrummet

8.40-9.10

Gefion i praksis
- oplæg om formativ evaluering og skriftlighed fra sidste års pæd.
kandidater (JJE, THB, ALA)

9.15-11.00

Kontaktlærersamtaler (se bilag)
- oplæg v/kodeksgruppen
Skabelondagsordener kan ses her
Skriv jeres forslag og tilføjelser i dette Google doc

11.15-12.15

Rundvisning på SMK (se bilag)
- hvordan kan de 3 fakulteter bruge SMK (SMK-grupper)

12.15-13.00

Frokost på SMK
- 3 stk smørrebrød + 1 vand

13.15-13.45

Gode råd/”erfaringer” til den formative proces - før, under og efter samtalen
- oplæg v/kodeksgruppen
Skriv jeres forslag, tilføjelser m.m., i dette Google doc

13.45-14.00

Kaffe/te/frugt/kage

14.00-15.15

Fremtidens digitale kompetencer (se bilag)
- oplæg v/ Tim Frank Andersen

15.15-15.45

Afrunding og evaluering af de første to dage

Torsdag den 10. august:
8.30-9.00

Orientering om Copydan på lærerværelset
- i skoleåret 17/18 er vi udtrukket som Copydan-skole. Ole Felding fra
Copydan orienterer om hvad det indebærer.

9.00-9.45

SR-teammøder - del 1
- SR-lederne forbereder en mødedagsorden hvori bl.a. indgår: SRpræsentationsdage for G-klasserne, implementering af Gefionkompetencer, plan for formativ evaluering

10.00-10.45

Personalefoto på SMK

11.00-11.45

SR-teammøder - del 2

11.45-12.30

Frokost (egen forplejning)

12.30-14.00

Faggruppemøder i grundforløbsfag

-

fagrepræsentanterne i dansk, matematik, samfundsfag, engelsk, idræt
forbereder en mødedagsorden hvori bl.a grundforløbet indgår

14.00-14.15

Kaffe/te/kage

14.15-16.00

Faggruppemøde i AP og NV
(faggrupper som ikke er involverede i AP eller NV, er velkomne til at holde møde
her)

På PU‟s vegne/
CGP
GRA
HAL

Bilag til Sommeruniversitetsprogram
Bilaget orienterer om indhold og praktiske forhold der vedrører de enkelte punkter

Tirsdag d. 8. august:
Kl. 9.30-11.00: Oplæg om god feedback i gymnasiet.
På baggrund af seks skolers erfaringer med feedback, har EVA udarbejdet en rapport med anbefalinger til
hvad god feedback er. I rapporten er inkluderet disse 4 elementer til god feedback. Hele rapporten kan
hentes her. Evalueringskonsulent Mathilde Jensen vil gennemgå væsentlige pointer fra rapporten, som
hun tidligere har gjort på UVM‟s SIP-kurser. Oplægget vil vare ca. 1 time og herefter er der afsat ½ time
til spørgsmål/dialog.
12.00-13.30:
Frokost
Kok Michael Jensen vil grille for os i gården ved den nyanlagte terrasse. Udover kok, er Michael Jensen
forfatter til bogen “SKRÆL er ikke skrald” og ejer af firmaet “Life „n fit - motion & velvære”.
Menuen vil stå på: blandede grillpølser med tilbehør, økologiske pølsebrød, danske kartofler, salater,
bagte sommergrøntsager, brød og smør, økologisk kransekage og jordbærkage.
13.30-14.30
Elevernes perspektiv på formativ evaluering
Elever fra elevrådet har sammen med repræsentanter fra PU gennemgået elevevalueringen af sidste
skoleårs formative evaluering. Elevernes oplæg vil falde i 3 afdelinger i tråd med hvordan spørgeskemaet
var opbygget:
- før samtalerne
- under samtalerne
- efter samtalerne
Til hver af disse punkter vil eleverne præsentere spørgeskemaets væsentligste pointer, komme med
elevrådets anbefalinger på baggrund heraf og svare på spørgsmål/kommentarer fra lærere.
15.00-16.00
Markedsplads i Studiecenteret
På markedspladsen vil udvalgte kolleger præsentere deres erfaringer med elementer fra synlig læring.. Der
vil være 3 præsentationsrunder à 10 minutters varighed, så der vil være mulighed for at høre 3 forskellige
oplæg. Inden oplæggene starter, vil hver oplægsholder få 1 min til at pitche deres oplæg, så kolleger
herefter kan vælge hvad de efterfølgende vil høre.
For nuværende vil markedspladsen være befolket af følgende stande (ændringer kan forekomme):
“Stadeholder”

Indhold i stikord (uddybes ved lærerens eget pitch)

ADA

Visuelt samtaleskema

AHL og MST

Formativ evaluering i grupper - inddelt efter fagligt niveau

CGP

Tegn på læring og hvordan man skaber et øget refleksionsrum

DPI

Integreret, peer- og lærer-feedback. Differentierede opgaver

KDI

Tjekliste. Det gode modul. Den gode elev. 3 elementer til en bedre feedbackkultur

KSK

Kontinuerlig feedback/tegn på læring ved mundtlige fremlæggelser

Onsdag d. 9. august:
9.15-11.00

Kontaktlærersamtaler

Punktet vil indeholde en præsentation af hvad der forventes kontaktlærerne i grundforløbet skal stå for,
herunder præsentation af skabeloner til dagsordener til de 3 samtaler kontaktlærerne afholder med sine 68 elever. Hver skabelon vil blive præsenteret og der vil være mulighed for at komme med forslag til
ændringer/justeringer.
11.15-12.15
Rundvisning på SMK
Et ud-af-huset-programpunkt, som spiller op af vores særlige studieretningsprofil med Billedkunst A plus
inspiration til hvordan alle fakulteter kan bruge SMK tværfagligt
13.15-13.45
Gode erfaringer til den formative samtale
På baggrund af erfaringer i lærergruppen samt oplæg fra EVA, har PU samlet nogle erfaringer, som
lægges frem på bordene. Grupperne kigger punkterne igennem og kommer med tilføjelser.
14.00-15.15
Fremtidens digitale kompetencer
Som afrunding på sommeruniversitetet løfter vi blikket en smule fra dagligdagens praksis og prøver at se
ind i fremtiden. Til at hjælpe os med det, vil Tim Frank Andersen holde et inspirerende oplæg om
fremtidens digitale kompetencer. Tim Frank Andersen er partner og bestyrelsesformand i firmaet
In2media, sidder med i UVM‟s rådgivningsgruppe for digital læring og er en erfaren foredragsholder.

