Invitation:
Teamsamarbejde med effekt

Invitation
Teamsamarbejde med endnu mere effekt!
Kompetencesekretariatet inviterer til videndelings- og inspirationsmøde om
teamsamarbejde på undervisningsinstitutioner i august 2017.
Kom og hør mere om, hvordan andre har grebet deres teamsamarbejde an.
På mødet vil du få inspiration fra andre undervisningsinstitutioner til, hvordan I kan få
mere effekt af jeres teamsamarbejde. Du vil få mindst to gode ideer med hjem til at
arbejde videre med i dit eget team.
Samtidigt giver møderne dig mulighed for at etablere kontakter til videnspersoner og
kolleger fra andre undervisningsinstitutioner, der arbejder med teamsamarbejde.
Tid, sted og tilmelding
Vi afholder mødet i både København og i Aarhus, og du kan tilmelde dig ét af dem:



Den 16. august 2017 kl. 14-17 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.
Den 24. august 2017 kl. 14-17 i Aarhussalen, Sankt Knuds Torv 3, 8000 Århus C.

Tilmelding snarest, men senest den 28. juni 2017 på:
www.kompetenceudvikling.dk/teamsamarbejde
Målgruppe for mødet
Mødet henvender sig til medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere på
undervisningsinstitutioner, der arbejder med teamsamarbejde og ønsker at få mere
viden og inspiration.

Program for mødet:
Teamsamarbejde med effekt

Program
Kl. 14 Velkommen
Velkomst og kort intro til videndeling v. Henrik Graun Hermann og Katja Munkholm
Nielsen, Kompetencesekretariatet.
Kl. 14.10 Netværksetablering
Deltagerne drøfter nedenstående spørgsmål med øvrige deltagere.
Hvad er jeg nysgerrig efter at høre noget om?
Jeg er særlig interesseret i?
Kl. 14.30 Præsentation af teamsamarbejdet på SOSU Skive-Thisted-Viborg
Gitte Blaabjerg Jensen, vicedirektør fra SOSU Skive-Thisted-Viborg, fortæller om deres
erfaringer med teamsamarbejde.
SOSU Skive-Thisted-Viborg har gennemført et projekt, hvis formål var at udvikle
undervisningsteamene på tværs af tre forskellige beliggenheder. Efter oplægget er der tid til
spørgsmål og refleksion over oplægget.
Kl. 15.00 Præsentation af teamsamarbejdet på Slotshaven Gymnasium
Malene Grandjean, rektor på Slotshaven Gymnasium, fortæller om deres erfaringer med
teamsamarbejde.
Slotshaven Gymnasium har gennemført et projekt, hvis formål var at tilvejebringe
flerfaglige kompetencer hos lærerne ved at etablere en teamstruktur, der bygger på
gymnasiets studieretninger. Efter oplægget er der tid til spørgsmål og refleksion over
oplægget.
Kl. 15.40 Præsentation af EVA’s undersøgelse om teamsamarbejde
Camilla Hutters fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) præsenterer en undersøgelse om
teamsamarbejde på erhvervsskolerne.
EVA udgav i 2016 rapporten ”Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne – fem elementer,
der styrker teamsamarbejdet om undervisningen”. Efter oplægget er der tid til spørgsmål og
refleksion over oplægget.
Kl. 16.40 Afslutning og overførsel til egen praksis
Faciliteret opsamling over dagens indtryk og overførsel til egen praksis.
Kl. 17.00 Tak for i dag!

