Dekom – Desentralisert kompetanseutvikling Vesterålen

Lærende nettverk for lærere PFDK - profesjonsfaglig digital
kompetanse
Tidspunkt: Fredag 18/1-19, kl.10.00-15.30
Sted: Blåboksen, Kulturfabrkken
Mål for nettverket:
• Nettverket skal være arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon
• Være arena for kollektive refleksjoner som gjør det mulig for deltakere fra ulike skoler å se
seg selv i lys av andre
• Utveksle erfaringer mellom skolene som redskap for å videreføre forandringer og arbeid i
egen organisasjon
• Nettverksdeltakerne støtter hverandre og inspirerer hverandre
Forberedelsesoppgave til nettverkssamlinga:
Les om kompetanseområdene i Rammeverk for PFDK, s.3-7 og om kjerneelementene i fagene
naturfag, matematikk, kunst & håndverk, musikk og samfunnsfag. Lenker til slutt i dokumentet.
Refleksjonsspørsmål:
1. Noter noen stikkord rundt hva du mener må til, med tanke på både utstyr og kompetanse, for
at du skal kunne ivareta intensjonene slik du oppfatter dem i rammeverket og i kjerneelementene i
fagene nevnt ovenfor.
2. Hva er dine umiddelbare tanker om hva som er på plass og hva som må på plass i din praksis og i
din skole/kommune for å være i takt med rammeverket?

1: Faglige innlegg

2: Innblikk i andres praksis

Hva er PFDK? Hva sier rammeverket? Hva
forventes det at skolen skal ivareta i
fagfornyelsen?

Gruppearbeid på tvers av skolene.
Se refleksjonsspørsmålene. Alle deler med
hverandre og i plenum (IGP)

3: Erfaringsdeling og utvikling av ny kunnskap

4: Blikk mot framtiden

Hva har vi gjort hos oss som er bra? Hvordan
jobber vi med profesjonsfaglig digital
kompetanse i vår skole og kommune?

Hva tar vi med oss videre? Hva må skje på de
enkelte skolene nå? Hva trenger vi av
kompetanseheving?
Etterarbeid og forberedelse til neste nettverk:

Program for dagen står på side 2!

Dekom – Desentralisert kompetanseutvikling Vesterålen

Tid
10.00-10.15
10.15-11.00

Innhold
Velkommen! Innledning – Hvorfor er vi her?
Faglig innlegg ved Nord universitet, v/Maja jensvoll og Inger Lise Valstad:
«Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PFDK)
som grunnlag for kompetanseheving og videreutvikling av kvalitet i
lærerprofesjonen. Hva sier rammeverket og hvordan kan vi jobbe for å
videreutvikle lærernes kompetanse innenfor dette feltet?»
Grupperefleksjoner

Pause
11.00-11.10
11.10-12.00
Lunsj
12.00-12.45
12.45-13.45

Pause
13.45-14.00
14.00-15.00
(innlagt
beinstrekk)

Forts. faglig innlegg ved Nord universitet
Grupperefleksjoner

NAROM – informasjon om virksomhet og tilbud
v/Arne Hjalmar
Her blir det mulig å stille spørsmål.

Innblikk i hverandres praksis og erfaringsdeling
Grupperefleksjoner og diskusjoner med utgangspunkt i
refleksjonsspørsmålene og innlegg fra Maja og Inger Lise.
IGP

15.00-15.30

Oppsummering i plenum – veien videre - arbeidsgruppe
….Hva tar vi med oss hjem av det vi har hørt i dag og hvordan vil vi jobbe
med det videre ved den enkelte skole? - Padlet
Det er ønskelig at en deltaker fra hver kommune blir med i en
arbeidsgruppe som skal jobbe med mellomarbeid til neste samling og med
innhold i neste samling. Arbeidsgruppen ledes av skoleutvikler, i samarbeid
med Nord universitet. Arbeidsgruppen skal blant annet være med på å
bestemme innhold i framtidige samlinger, og mellomarbeid/etterarbeid.

Kjerneelementene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fornyer-innholdet-iskolen/id2606028/?expand=factbox2606067
Rammeverk PFDK:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverklarerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/

