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Den 15. juni blev der afholdt styregruppemøde i InnovationsSkolerMidt
projektet. Nedenunder kan I se referatet fra mødet. 
  
Der ønskes fra projektet en rigtig god sommer. 
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Referat
 

Opfølgning på seminar: 
Tobias fremlagde 3 overskrifter som opsummering på det første seminar:

Skolerne er vildt forskellige steder i projektet
Tilknytning til projektet?
Villighed til at videndele? 
 

Det har vist sig at de fleste skoler først går rigtig i gang med deres projekter 1. aug. Men det er ikke noget
problem for det samlede projektet, at skolerne er forskellige steder og kører i forskellige tempi. 

https://www.facebook.com/groups/378446272494136/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/378446272494136/?ref=bookmarks
https://medium.com/iskolermidt
https://medium.com/iskolermidt
http://iskolermidt.dk/
http://iskolermidt.dk/


De fleste vil have mulighed for at kunne byde ind med ny viden på det næste seminar d. 2. nov. De skoler der
er længst kan ellers være dem som byder ind på seminaret. 
Definitionerne på innovationsdidaktik og pædagogisk, som også blev diskuteret på seminaret, bliver
definitioner som underviserne får præsenteret på kompetenceudviklingen. 
Underviserne bliver kompetenceudviklet og tager den nye viden med ind i projektet. Herigennem vil projektet
så forsøge at en fælles forståelse af begreberne. Bl.a. for at kunne lave et forslag til en skabelon for
skolernes evaluering af elevernes udbytte jf. resultatkrav 3.1. 
  
Der vil til næste seminar blive sat mere fokus på videndeling og hvad de enkelte skoler skal have beskrevet
og offentliggjort på hjemmesiden og Medium.com inden. 
  
Første afrapportering til regionen 
Inden sommerferien sker den første afrapportering til regionen. Det er følgende resultatkrav: 

Resultatkrav 1.2 - Som er de første resultater af spørgeskemaundersøgelsen, som kommer til at
kører 3 gange i projektet, og som løbende skal identificere undervisernes kompetencer i
innovationsdidaktik og pædagogik.
Resultatkrav 1.3 - Som er den angivet kompetenceudvikling, som hver skole ønsker.
Resultatkrav 6.1 - Som er oprettelsen af en projektside + dokumentation af afholdte seminardage.

  
Tobias sender afrapporteringen af sted til Regionen. 
  
Aktiviteter i efteråret 
Næste seminar bliver d. 2 november fra kl. 12-16 efter alt sandsynlighed hos Herning HF & VUC. Seminaret
bliver for alle undervisere tilknyttet iSkolerMidt og dagen vil blive opdelt i 2. 
Første del vil foregår i fællesskab med eksterne oplæg. Anden del vil være de tre uddannelsesretninger, som
går sammen og præsenterer og diskuterer deres projekter. 
Der vil inden seminaret være krav på dokumentation ift. en opsummering på, hvor langt den enkelte skole er
i deres projekt. 
Der vil efter sommerferien kommer mere information om indhold på dagen og hvad skolerne skal byde ind
med. 
  
Ansvarsfordeling 
Der har fra flere skolers side været tvivl om, hvilke resultatkrav som skolerne skal levere til og hvilke projektet
skal levere. Følgende resultatkrav er blevet tydeliggjort:

Resultatkrav 3.1: Evalueringen af de enkelte undervisningsforløbs effekt på elevernes
innovationskompetencer er en evaluering som skolerne selv står for at levere. Der vil i løbet af
efteråret komme information om, hvordan resultatet afleveres til projektet.
Resultatkrav 4.1: Modellen for spredning og forankring står den enkelte skole for at levere. I
styregruppen har vi aftalt at afholde et møde i foråret 2018 for lederne på skolerne, som skal
omhandle muligheden for at skabe en fælles model eller lade sig inspirere af andres.
Resultatkrav 4.2: MOOC'en vil blive udviklet af eVidenCenter, som har søgt og fået ekstra midler til at
udvikle den. Selve indholdet i MOOC'en leveres af skolerne som beskrivelser af deres forløb.
Resultatkrav 5.1: Skolernes afprøvning og beslutning om endelig implementeringsmodel afleveres af
skolerne til projektet.

  
I resultatkontrakten kan I se, hvornår de forskellige resultatkrav skal afrapporteres til Regionen. 
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