Lerum den 8 maj 2017
Hej alla förstelärare
Nu närmar sig utbildningen sitt slut och onsdagen den 7 juni är dags för presentation
av era pilotprojekt. Presentationen av pilotprojekten sker på Aspenäs herrgård mellan
kl. 15.00-18.30. Vi avslutar dagen och utbildningen med en gemensam middag från kl.
19.00. Vi hoppas att alla kan och vill delta då. Vi behöver dock lite information från er för
att kunna planera denna dag:
För det första behöver ni anmäla er till presentationen genom att skicka in titel på
pilotprojektet och namn på alla medlemmar i gruppen. Ni anmäler er via e-post till
Magnus Levinsson (magnus.levinsson@hb.se). Det är viktigt att ni anmäler er senast
tisdagen den 16 maj för att vi ska kunna upprätta ett schema som kan skickas ut till
alla deltagare och rektorer.
För det andra behöver vi veta om ni kommer att delta på middagen. Ni anmäler er till
middagen senast tisdagen den 16 maj till Per Röjfors (per.rojfors@lerum.se). Meddela
även eventuell specialkost.
Info angående den muntliga presentationen av pilotprojektet:
-

-

Genomförande: presentationen kommer att ske i ändamålsenliga mindre
grupper med ca 5 pilotprojekt i respektive grupp. Medlemmarna i respektive
pilotprojekt förbereder en gemensam presentation som skall presenteras för de
övriga deltagarna.
Tid: 25 minuter per pilotprojekt inklusive diskussion och frågor från åhörare.
Innehåll och syfte: presentationen bör rent innehållsligt beröra alla delar i
pilotprojektet (se förslag till disposition nedan) även om genomförande, resultat
och slutsatser kan ägnas särskild uppmärksamhet. Syftet med presentationen är
att sprida lärdomarna från pilotprojekten bland deltagarna i utbildningen, men
också att rektorer ska få insikt i ert arbete. I den mån det går, förbered er gärna
genom att ta del av de övriga gruppernas presentationer och formulera frågor.

Förslag till disposition av den skriftliga dokumentationen av pilotprojektet:
•
•
•
•
•
•

Inledning/bakgrund
Problembeskrivning
Metod
Genomförande
Resultat
Slutsatser

Den skriftliga pilotprojektrapporten, (en per pilotprojekt) skall lämnas in senast den 5
juni. Inlämning sker via Google Drive. Ett antal mappar (en per redovisningsgrupp)
kommer att skapas till vilka ni kommer tilldelas tillträde. Ni lägger er skriftliga rapport i
rätt mapp. Mer information om detta kommer att mailas ut när redovisningsgrupperna
och mappsystemet skapats.
Varmt välkomna! Hälsar Magnus och Christer och hela utvecklingsledarteamet på EEU

