Dafolo kan være behjælpelig med at skræddersy en
pædagogisk dag eller et forløb om teamportfolio
Et kurses i teamportfolio giver kursisterne et redskab til at
optimere teamarbejdet, så teamportfolioen bliver krumtappen omkring klassens uddannelse, teamets samarbejde
og skolens kvalitetsudvikling. Kursusforløbet veksler mellem praksisnære, teoretiske indlæg og praktiske øvelser,
hvor kursisterne afprøver forskellige redskaber til at opstille
mål for klassen, opbygge en operationel årsplan og implementering af den vedtagne skolepolitik.

dagogik, elevplaner og fleksibel læring. Hun har stor undervisningserfaring og tager i sin kursusvirksomhed udgangspunkt i sin egen praksis.

Underviser
Ulla Sjørup er tilknyttet Dafolo som konsulent og har gennem årene afholdt mange kursusforløb, workshops og
oplæg for lærere, pædagoger og ledere om portfoliopæ-

Ønskes et kursus om teamportfolio. Kontakt Dorte Kristensen, Dafolo på tlf. 9620 6666 eller mail: dk@dafolo.dk

Yderligere information:
Kurset planlægges i tæt samspil med den enkelte institution, så kurset netop passer til den konkrete situation og
sammenhæng.

Et kursusforløb, hvor hvert tema dækker 2-3 timer, kunne se således ud:
1. tema: At sætte mål
1. del – Metodemål og dannelsesmål for kommende skoleår
• Metode- og dannelsesmål for årgangen
• Kriterier for målopfyldelse
• Evalueringsplan for metode- og dannelses
målene
2. del – Tværfaglige forløb
• Planlægning af de tværfagligt forløb
• Udvælgelse af trinmål eller dele af trinmål
for de deltagende fag
• Kriterier for målopfyldelse
• Evalueringsplan for det tværfaglige forløb
2. tema: Årsplanen og evalueringsformer
1. del – Trinmål for fagene
• Målcirkler
• Treårsplaner
• Bearbejdning af fasernes trinmål
• Fordeling af trinmålene på fasens klassetrin

2. del – Faglige årsplaner for kommende skoleår
• Trinmål/dele af trinmål for de enkelte
		 undervisningsforløb
• Kriterier for målopfyldelse
• Tiltag/aktiviteter
• Evalueringsplan
3. tema: Evalueringskæden
1. del – Teamportfolio
• Teamsamarbejde
• Portfolio
2. del – Implementering af skolepolitikker og
skolens værdigrundlag
• Kriterier for udvælgelse
• Teamets præsentationsportfolio
• Teamsamtale med ledelsen
• Den kommunale kvalitetsrapport

Hold dig opdateret vedrørende nyheder om
pædagogisk udvikling og læring.
Tilmeld dig på www.dafolo.dk/nyhedsservice

