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PROGRAM PLANLEGGINGSDAGER 16.-18.AUGUST 2017 

 

Velkommen til nytt skoleår 2017-2018! 

Her er foreløpig program for planleggingsdagene 
 
Tid: kl. 08.00 - 15.30 
 
Villmarksdagan skal arrangeres på Trones skole 19. - 20.august. Lærerne må lage 
romkart/romoversikt for hvert undervisningsrom slik at utstillerne som benytter 
rommene, kan plassere møblene slik de var. 
 
Onsdag 16.08.2017 på Moldjord skole 

08.00 Kaffe og velkommen til nytt skoleår 
Nytt skoleåret 2017 - 2018 

09.00 Visma - ta med PC 

10.00 Relasjonsledelse 

11.30 Lunsj 

12.00 Relasjonsledelse 

14.00 Klargjøring av timeplaner – team 

 
 
Torsdag 17.08.2017 på Moldjord skole  
 
Program for kompetansehevingsdag 
 

 
 

1: Faglige innlegg 
 
«Løvetenner, supre kvinner og supre 
menner» - relasjonskompetanse og 
lesing v/Ingrid 
 
Undervisningsplanleging og 
kollegaobservasjon v/Nils Ole Nilsen 
 

2: Innblikk i andres praksis 
 
Praksisframlegg ved Knut og Stian. 
 
 
 
Hvordan ser vår egen praksis ut når 
vi speiler oss i disse erfaringene? 
Hva er likt/ulikt? 

Forarbeid: 
1. Ta med lærebøker dere skal bruke på trinnet 
2. Ta med læreplaner 
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Faglige innlegg med teori og 
vinklinger som bidrar til økt 
refleksjon og gir ny innsikt.  
 
Hva er grunnlaget for vår praksis? 
Hvordan kan vi forbedre praksis? 
 

Hva kan vi lære av dette? 
 

3: Erfaringsdeling og utvikling av ny 
kunnskap 
 
Gruppearbeid, både på tvers av de 
vanlige samarbeidsteamene og på 
trinn. 
 
I drøftinger og samarbeid med andre 
utvikler vi erkjennelse og ny 
kunnskap 

4: Blikk mot framtiden 
 
Evaluering og prioritering av tiltak 
ved egen arbeidsplass. 
 
Hva har vi lært?  
Hva tar vi med oss? 
Hva skal prøves ut i klasserommet? 
Hvordan påvirker dette min 
undervisning? 
 

 

  Tidspunkt Innhold 

09.00 - 09.20 Velkommen! 
Innramming av dagen 
Litt om lærende møter og profesjonsfellesskap  
                                             v/Hege  

09.20 - 09.45 Praksisfortelling v/Stian og Knut 

09.45 - 11.00 «Løvetenner, supre kvinner og supre menner» - om 
relasjonskompetanse og lesing  v/Ingrid 

11.00 - 11.45 Lunsj 

11.45 - 13.00 «Undervisningsplanlegging og kollegaveiledning» v/Nils Ole 

13.00 - 14.30 Gruppearbeid 

14.30 - 15.30 Tilbakemelding i plenum – veien videre 

Pauser tas underveis! 

 

Velkommen! 

Kompetansehevingsdag Beiarn 
 
Lyttebestilling til faglig innlegg og praksisfremlegg for 17.08.17: 
 
Fullfør minst tre av følgende setninger til innleggene: 

Jeg ble inspirert av… 
 
 

Jeg ble nysgjerrig på… 
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Jeg ønsker å finne ut mer om… 
 
 

Det er særlig interessant… 
 
 

Det vil bli utfordrende å… 
 
 

Egne refleksjoner: 
 
 
 
 
 

 
 
Før drøfting i gruppe om undervisningsplanlegging og kollegaveiledning: 

Det jeg første og fremst tror vi kan lære av dette, er… 
 
 
 

Når jeg sammenligner med egne erfaringer, ser jeg at… 
 
 
 

 
Før drøfting i gruppe om praksisframlegg: 

Det jeg første og fremst tror vi kan lære av dette, er… 
 
 
 

Når jeg sammenligner med egne erfaringer, ser jeg at… 
 
 
 

 
Før drøfting i gruppe om «Løvetenner, supre kvinner og supre menner» - om 
relasjonskompetanse og lesing : 

Det jeg første og fremst tror vi kan lære av dette, er… 
 
 

Når jeg sammenligner med egne erfaringer, ser jeg at… 
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Fredag 18.08.2017: skolene er hver for seg 

08.00 Kaffe  

08.30 Gjennomgang av timeplaner - team 
Klargjøring av undervisningsmateriell og undervisningsrom 
Individuell planlegging 

11.00 Lunsj 

11.30 Klargjøring av undervisningsrom 
Klargjøring av undervisningsmateriell 
Individuell planlegging 

15.00 Oppsummering av dagen 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Beiarn kommune 

 

 

 

Rita Olsen 

inspektør 

 

 

Kopi til: 

 


