
Projektseminar
- Forsøgs- og Udviklingsmidler

Målgruppe: Ledere og personale på efterskoler
Tidspunkt:  Mandag d. 4. april kl. 10-15.00
Sted:   Festsalen på Kursuscenter Dalum Landbrugsskole,
   Landbrugsvej 65, Odense

Tilmelding: Tilmeld dig her, senest d. 24. marts.

Foto: Karin Skjøth

https://podio.com/webforms/27122809/2082398


Kom og hør Bevillingsnævnets bud på pædagogiske tendenser samt Kamile Thoregårds guides til 
at lede gode udviklingsprojekter. Besøg deres stande i projektcafeen og kom hjem med ideer og 
design til udvikling af fag og pædagogik på din efterskole.

Formålet med seminaret er at kvalificere, inspirere og motivere til udviklingsprojekter på efterskoler før an-
søgningsrunden d. 21.april til Forsøg- og Udviklingsmidler.

På projektseminaret præsenterer vi de tre medlemmer af Bevillingsnævnet for Forsøgs- og Udviklingsmidler:

• Stefan Ting Graf, Docent UCL
• Marieke Brinch, Underviser i pædagogik og psykologi Den Frie Lærerskole
• Henrik Ottosen, Underviser Læreruddannelsen i Jelling.

Med 3 korte inspirationsoplæg vil de sætte spot på hvilke pædagogiske tendenser og udviklingspotentialer 
de anser som aktuelle.

Kamille Thoregård har ledt udviklingsprojektet Videre med 10’ende.  Med den udviklede projektguide vil hun 
sætte spot på, hvordan du som lærer kan lede et projekt og hvordan du som leder kan understøtte den gode 
projektproces i din lærerstab.

I den efterfølgende projektcafe får du som deltager mulighed for at gå i dialog med alle 4 oplægsholdere og 
få sparring på din idé og projekt.

Sidst men ikke mindst er der vejledning til konkret ansøgningsprocedure.
  

Program

10.00   Velkomst og formål med seminaret v/ Formand Torben Vind Rasmussen

10.15 - 11.15  Inspirationsoplæg fra FoU Bevillingsnævnets medlemmer

11.15 - 11.25  Pause

11.25 - 12.00  5 gode råd til projektlederen og ledelsen v/Kamille Thoregård
   
12.00 - 12.45  Frokost 

12.45 - 14.00  Projektcafe med individuel sparring til jeres projekter fra de 4 oplægsholdere

14.00 - 14.15  Kaffe
  
14.15 - 14.45  Vejledning og assistance til ansøgningspsrocesen v/Karin Skjøth

14.45 - 15.00  Afrunding og afslutning
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