KONFERENCE 13. - 14. NOVEMBER 2012

Ny Nordisk Skole skaber sammenhæng i barnets liv

Omegnskommunerne (OS) og Professionshøjskolen UCC inviterer til et konferencedøgn for kommunale skolepolitikere og embedsmænd på børne- og undervisningsområdet.
Konferencens formål er at give kommunale skolepolitikere mulighed for at hente inspiration til, hvordan fremtidens uddannelsesudfordringer kan håndteres samt skabe mulighed for netværk og videndeling.

HOVEDTEMAER
Ny Nordisk Skole og den nye folkeskolereform
Hvordan forandrer vi samtidig med, at vi bevarer det, vi er stolte af?
Det canadiske ”skolemirakel” - hvad kan vi lære?
Hvordan skabes og styres en sammenhængende skoleudvikling og hvordan kan man oversætte de bedste canadiske
erfaringer til en dansk sammenhæng?
Dokumentation - naturligvis, men hvad virker og hvordan gør vi det enkelt?
Hvordan dokumenterer vi udvikling forskningsmæssigt, så viden kan generaliseres og anvendes i hverdagen?
Inklusion - alle er enige om det gode, men succesen kommer ikke af sig selv!
Inklusion går begge veje: Hvordan får vi flere børn og unge til at lære mere og hvordan ved vi hvornår inklusion lykkes?
Sammenhæng og overgang til ungdomsuddannelserne - hvem har opgaven?
95 % målsætningen er en udfordring, der skal håndteres. Hvordan sikrer vi fælles retning, klare mål og en systematisk
opfølgning?

Forventet deltagerpris: 2.900,Tidspunkt: 13. - 14. november 2012
Sted: Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup
Information om tilmelding og det endelige program udsendes i løbet af august måned 2012

FORLØBIGT PROGRAM

Ny Nordisk Skole skaber sammenhæng i barnets liv
TIRSDAG D. 13. NOVEMBER 2012
12.00

LET ARBEJDSFROKOST

12.45

KONFERENCEN ÅBNES
Scenen sættes af formanden for OS, borgmester Ole Bjørstorp, formand
for arbejdsgruppen om uddannelse og beskæftigelse, borgmester Jesper
Würtzen og konferencens ordstyrer rektor for UCC Laust Joen Jacobsen

13.00	1. HOVEDTALER
	Det canadiske “skolemirakel” oversat til en dansk uddannelseskontekst: Hvad kan
vi lære af canadierne, og hvordan kan vi bruge deres erfaringer til at forbedre de
danske resultater?
Katja Munch Thorsen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
14.00 	1. WORKSHOP
Gruppedrøftelser med afsæt i oplægget om den canadiske model (to politikere
fra hver workshopgruppe giver et 3 min. oplæg om egne erfaringer)
15.00

2. WORKSHOP
Gruppedrøftelser om hvordan man fremmer videndeling og netværk på
tværs af kommunerne

16.00

PAUSE

16.15

2. HOVEDTALER
Hvordan kan forskningen støtte beslutningsprocesser vedrørende det, der
virker i forhold til uddannelse og læring?
Professor, dr. pæd. Mads Hermansen

17.00

OPLÆG OM NY NORDISK SKOLE OG DEN NYE FOLKESKOLEREFORM
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini
Efter oplægget er der spørgsmål og debat.
Ordstyrer: Redaktør Jakob Fuglsang

18.15

PAUSE

19.00	HVOR BLEV SANGEN AF?
19.30

MIDDAG MED EFTERFØLGENDE MUSIK OG DANS

ONSDAG D. 14. NOVEMBER 2012
09.00

3. HOVEDTALER
Inklusion – opgør med dogmerne for at sikre succesen
Paneldebat mellem fem offentlige meningsdannere:
• Repræsentant for Danmarks Lærerforening
• Claus Hjortdal, næstformand i Danmarks Skolelederforening
• Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev
• Camilla Sløk, CBS/Center for skoleledelse
• Birgit Andersen, Strandgårdsskolen, Ishøj
Ordstyrer: Redaktør Jakob Fuglsang

10.30

3. WORKSHOP
Med afsæt i paneldebatten er der gruppedrøftelser af de gode lokale
historier inklusiv dilemmaerne på lokalt niveau

11.40

KONFERENCEN SLUTTER
Afsluttende og opsamlende betragtninger fra borgmester Jesper Würtzen

12.00

FROKOST OG AFREJSE

