Forum 100%’s medlemmer har opfordret os til at
oprette et praksisorienteret netværk for både
undervisere, vejledere og ledere til erfarings- og
videndeling om karaktergivning, elevstrategier og
feedback.
Et af de særlige opmærksomhedspunkter vedrørende
feedback var: ”Hvordan kan vi ændre sproget fra at være
bedømmelses- og vurderingsorienteret, til at være et
fremadrettet læringsredskab”.
Nu har vi glæden af at kunne invitere jer til det første
netværksmøde med feedback som hovedemne.

Program for dagen
9.00 - 9.30

Kaffe og velkomst

9.30 – 9.35

Velkomst ved Forum 100% og formand for netværket
Thomas Strømberg fra Københavns åbne
Gymnasium.

9.35 – 11.15

Et forskningsperspektiv: For at dykke ned i emnet,
vil Sarah Richardt Schoop fra Danmarks
Evalueringsinstitut fremlægge centrale pointer fra
rapporterne: ”Gymnasiernes arbejde med formativ
feedback” og ”Feedback som en integreret del af
undervisningen”. Oplægget vil også inkludere øvelser,
drøftelser og erfaringsudveksling.

11.15 - 12.30

Praksisoplæg: Hvordan kan feedback også se ud?
Thomas Strømberg fra Københavns åbne
Gymnasium vil holde oplæg om praktiseringen af
forskellige feedback-metoder, og allierer sig desuden
med Christian Korsgaard, som, med udgangspunkt i
egne erfaringer og observationer, vil fortælle om,
hvordan de på Københavns åbne Gymnasium har
arbejdet med at skabe en feedbackkultur blandt
eleverne. Afslutningsvis vil nogle elever fortælle om
virkningen af det og svare på spørgsmål fra salen.

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 14.30

Øvelser og drøftelser: deltagerne får dels afprøvet
metoder og får dels sparret omkring praksis,
organisering og tilrettelæggelse i forhold til feedback.
Det bliver i form af 3 workshops med overskrifterne:
1) ”Den gode feedback”, 2) ”Video som feedback
redskab” og 3) peer-responce.

14.30 – 15.00

15.00

Opsamling Hvad tager I med jer fra i dag?
Afslutningsvis erfarings- og videndeles der med afsæt
i de 3 workshops og i formiddagens oplæg. Desuden
får deltagerne mulighed for at byde ind med relevante
undertemaer til kommende netværksmøder for
karaktergivning, elevstrategier og feedback.
Tak for i dag og på gensyn 😊

NETVÆRK FOR
KARAKTERGIVNING,
ELEVSTRATEGIER
OG FEEDBACK
D. 7. MARTS 2019
kl. 9.30 – 15.00
PÅ KØBENHAVNS
ÅBNE GYMNASIUM
Netværket er for
undervisere,
vejledere og ledere
fra alle former for
ungdoms uddannelser.

Tid og sted
D. 7. marts 2019
kl. 9.30 – 15.00
Københavns Åbne
Gymnasium
Sjælør Boulevard 133
Pris
Medlem: kr. 745,Ikke-medlem: kr. 1120,(inkl. moms og forplejning)
Tilmelding
Tilmeld dig her:
https://forum100.nemtilmeld.dk/5/

Tilmeldingsfrist
d. 21. februar 2019
(*tilmeldingen er bindende
herefter)

For mere information
Kontakt: Cathrine Jane
Thomas: cjt@forum100%.dk
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