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Til
Utviklingsgruppene på alle grunnskoler på Nordmøre
(rektor, inspektør, teamleder, ressurspersoner innen IKT, VFL, UIU)
Elevrådsledere på ungdomsskolene på Nordmøre
Kommunale representanter for FAU på Nordmøre
NTNU avdeling for lærerutdanning
Administrativ skoleeier
Orkidé v/ ordførere, kommunestyrerepresentanter og rådmenn
Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal Udf
Fylkesmannen i Møre og Romsdal FM
Kommunenes sentralforbund KS

På lag for framtida – Nordmørsskolen 2040
Nettverk Nordmøre ønsker å invitere til todelt-dialogseminar 12. og 13. november 2015 på Scandic
Hotell i Kristiansund, med tema: Fremtidens skole på Nordmøre. Den endelige invitasjonen
kommer senere, men dette er et forvarsel om å sette av dato,og gi oss tilbakemelding om interesse
og mulighet for å delta.

12. november er åpen for alle inviterte parter
13. november er forbeholdt etterarbeid for politisk- og adm. skoleeier, udf, FM og KS
Nettverk Nordmøre består av alle administrative barnehage– og skoleeiere på Nordmøre, som
sammen med lederne for PPT, har som mål å dra nytte av hverandres erfaringer, og stå sammen om
de utfordringene som krever større kraft og interkommunalt samarbeid. Nettverket har vært aktivt i
ca 10 år,og har lang erfaring med å bygge broer mellom partene i skolen, samt skape arenaer der
kunnskap kan deles og formeres. Dialogseminaret planlegges i samarbeid med Tore Skandsen fra
stiftelsen IMTEC.

Målet med dialogseminaret er å sette i gang en prosess som skal:
 Skape felles forståelse for ståstedet til skolene på Nordmøre pr dato - Hvor er vi?
 Skape felles bilder av fremtidens skole på Nordmøre. Hvor skal vi?
 Danne grunnlaget for en felles visjons- og strategiprosess for fremtidens skole på Nordmøre
Hvordan kommer vi oss dit?

Innhold i dialogseminaret:
 Presentasjon av arbeidet og suksesshistorier innen de felles satsningsområdene:
 Pedagogisk bruk av IKT
 Vurdering for læring
 Ungdomstrinn i utvikling
 Praktisk, variert, relevant og motiverende undervisning
 Regning, lesing, skriving og klasseledelse
 Skolebasert kompetanseutvikling
 Lederutviklingsnettverk





Informasjon om pilotering av Læringsmiljøsatsningen v PPT (jfr. Djupedalsrapporten)
Tanker om Fremtidens skole – Ludvigsenutvalget
Presentasjon av de forskjellige rollene til noen av deltakerne
KS, FM, UH-sektoren v/NTNU, og Orkide
Synliggjøre individuelle og felles bilder av fremtidens skole

Vi håper at dere vil sette av datoene!
Vi ønsker også å høre om deres arbeid både i og utenfor skolen. For dere som arbeider i
skolen og i klasserommene gis det mulighet for at du og din skole, aktivt kan bidra til å forme
fremtidens skole her på Nordmøre.
Med hilsen
Astrid Mogstad Høivik
Leder,
Nettverk Nordmøre
amh@surnadal.kommune.no
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Nettverk Nordmøre
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