Referat. Netværksmøde i Global House
Mandag d.26.2. kl.14-17
Jyllandsgade 36

Afbud: Lene Jørgensen, Nybøl, Susanne Christiansen, Dybbøl, Tanja Langmaack, Augustenborg
Deltagere: Pamela Naylor, Nydam, Flemming Nielsen, Gråsten, Johanna Precht, Broager, Hayssam Geith,
Sønderskov, Bianca Jefsen, Ulkebøl, Gary Walsh, Kløverskolen, Bende Christensen, Privatskolen, Alice Alsing,
Ahlmann, Hans Pedersen, Rinkenæs, Betina Gammelgaard, Fryndesholm, Dan Moeskjær, Nordals, Morten
Larsen, Nydam, Anna Dirksen, Hørupcentralskole og Camilla Muller, Nørreskovskolen, Maj Britt Andreasen,
VidensBy, Charlotte Duun, Global House, Marie Fink, Global House
1. Grænse foreningen- Jeppe Pers
Jeppe fortalte om nogle af de forskellige tilbud, som Grænseforeningen har til skolerne og skolebørn.
 Sommerferien- være feriebarn i tysk familie i sommerferien
 Elevudveksling- være ”feriebarn” i en hverdagsuge
 Klasseudveksling- Man kontakte Grænseforeningen om ønske i forhold til en klasseudveksling. De
hjælper med at finde partnerskole og betaler for kørsel
 Gæstelærerbesøg- laver undervisning på tysk
Desuden opfordrede Jeppe Pers til at finde værtsfamilier til feriebørn. De har en konkurrence, hvor klasser
kan vinde kr. 25.000, som skaffer flest værtsfamilier.
For yderligere information kontakt Jepper Pers:
jp@graenseforeningen.dk
Tlf.: 31 60 9767
2. Case
Efter rollespil og efterfølgende samtale kom grupperne med følgende gode råd/ input (til den faglige
vejleder der vejleder et team):
1. Man kan også være vejleder i et team og det kan være et godt sted at starte
2. Rammesætning, forventningsafstemning og rollefordeling er vigtigt at have på plads forud for en
vejledningssamtale
3. Begrebsafklaring. Teamet bør klædes på, så de taler det samme sprog
4. Stille åbne spørgsmål. Hvorfor?
5. Vær lydhør og grib de løsningsforslag, som teamet selv fremsætter
6. Afslut med en kontrakt eller meget konkrete aftaler
7. Vejlederne kan bruge sine kollega-vejledere forinden en vejledningssamtale for at stå stærkere i
vejledningssamtalen
8. Afklar inden mødet, hvad formålet er?
VidensBy har udarbejdet et Vejlederhæfte. Det blev udleveret på netværksmødet. Det har fokus på den
pædagogiske vejledning og vejledningssamtalen. Den giver et samlet overblik over de væsentlige teorier og
modeller fra PD-modulet. VidensBy udarbejder i alt 3 hæfter. Hæfte nr.2 vil have fokus på aktionslæring og
det 3. berører udvalgte teorier omkring procesledelse.
Det udleverede hæfte er et udkast, så vi modtager meget gerne feedback, chdu@sonderborg.dk

3. eTwinning & TwinSpace ved Lisbeth Kodahl
Etwinning er en sikker portal for alle lande i EU dvs. det er en platform ALLE skoler MÅ og KAN bruge og
dermed også et oplagt sted at samarbejde fra.
1. eTwinning er portalen for læreren, her kan man: Oprette en faglig profil; husk at lave en beskrivelse
af fag, antal elever, alderstrin, skolens navn og indsætte et profilbillede
2. Partnerforum; her er de forskellige projekter inddelt i 8 overordnet kasser efter alder og
projekttype
3. I kan også finde partnere i Personer. Søg på land, skole evt. I kan også få hjælp til at finde partnere
mere målrettet ved at bruge udvidet søgning
4. Derudover kan I også finde informationer til eTwinning events, finde forskellige faglige grupper og
forskellige kurser og Webinarer
TwinSpace er elevernes digitale samarbejdsplatform. Eleverne kan:
1. dele præsentationer
2. dele billeder og video
3. oprette blogs
4. chatte
5. Det er en sikker lukket gruppe for de involverede elever og lærere.
Vigtigt: For at eleverne har adgang til et forum i TwinSpace, skal man have oprettet et projekt.
For at oprette et projekt, skal man have en anden samarbejdspartner, som accepterer deltagelse i
projektet. Det er læreren, som administrer TwinSpace. Et TwinSpace er altid knyttet sammen med et
enkelt samarbejdsprojekt.
Har I brug for hjælp til at blive oprettet kan I rette henvendelse til Global House eller til Lisbeth Kohdal:
lkodal@mail.dk
4. Nyt fra Global House
Poetry Slam
Vi har fået mulighed at få En Erasmus+ praktikant ud på skolerne. Hun har selv deltaget i flere
konkurrencer (og vundet) i Poetry Slam.
 Tilbuddet er til elever i 7.-9. Klasser (samt 6. klasser i engelsk)
 Fag: tysk eller engelsk
 Varighed: 4 timer. Enten på én gang eller af to omgange
 Tid: Onsdage eller fredag fra NU og frem til maj 2018
 Hvordan: Ring eller skriv til Charlotte chdu@sonderborg.dk / 27900120
I kan læse mere om Laura Kholer her.
Årshjul fra VidensBy
I kommende skoleår vil tilbuddene fra VidensBy blive præsenteret i en samlet brochure med en kort
indledning, derefter vil VidensBys forskellige arrangementer og læringsforløb blive præsenteret på de
forskellige klassetrin startende med SFO og derefter fra 0-9. klasse. Til sidst i brochuren er der en oversigt
over personalekurser. Brochuren bliver udleveret til skolerne i uge 12.
Inspirations- og Forberedelsesdag

Tirsdag d. 3.juli i tidsrummet 9-15 på Humlehøjskolen. Her vil der være faglige lærerworkshop, hvor det
fælles fokus i VidensBy er; bevægelse i undervisningen, faglig læsning i fagene, anvendelsesorienteret
undervisning, digitale læremidler, innovation og entreprenørskab. Derudover vil der være lærer-til-lærer
workshops. Hvis I ønsker at dele en god idé eller har en kollega som bør dele sin gode idé så tag ENDELIG
kontakt. En lærer-til-lærer workshop behøver ikke tage mere end 10-15 minutter. Der vil også være en
messe med stande fra flere forlag og samarbejdspartnere.
Global House afholder 4 faglige workshops i løbet af dagen Moving about in English for indskoling,
mellemtrin og udskoling. Innovation im Deutschunterricht for mellemtrin og udskoling. Vi har også en
stand på messen, hvor vi viser forskellige kasser og læringsforløb frem.
Har I ønsker til indhold, så skriv gerne til os.
Næste møde
Næste møde er d.14. maj og afholdes på Kløverskolen.

