Januar 2017

SÆT ALLEREDE NU
KRYDS I KALENDEREN!
I kan nemlig d. 16. marts blive klogere sammen med andre MinUddannelse-kommuner på vores første MU-Træf.
Det afholdes på KMDs lokation i Ballerup. Meget mere om dagen og om hvordan i tilmelder jer følger inden udgangen af januar måned.

Hej MU-kunder!
Først og fremmest; vi glæder os til et nyt år sammen med jer!
Et år, der vil byde på en masse spændende nye muligheder i værktøjet
– både nye funktioner og lettere arbejdsgange - alt sammen for at
sikre, at MinUddannelse forbliver Danmarks bedste læringsplatform.
Glæd jer f.eks. allerede nu til vores ekstremt forbedrede ugeplansfunktion, der kommer i løbet af januar måned.

FÅ NY INSPIRATION OG VIDEN
I løbet af 2017 vil I også opleve, at vi vil fokusere på kurser og forløb i
praksisnær kompetenceudvikling. Hermed ønsker vi at understøtte lærernes, pædagogernes og ledernes arbejde – helt tæt på læringsplatformen, fordi det giver god mening. Meget mere herom snarest muligt,
men temaerne kan vi allerede godt sætte fokus på:
ü Sparring med kommuner og skoleledelser
ü Teamsamarbejde
ü Mål og evaluering (elev-/læringsmål)
ü Feedback
ü Undervisningsdifferentiering
ü Den gode elevsamtale
ü Skole-hjem-samarbejdet
ü Årsplanlægning
ü Elevplaner
ü Portefølje som metode

LIDT MERE OM MU-TRÆF
Vi starter som nævnt året ud med at invitere til en længe ventet konference for MinUddannelse-kunder. En konference hvor du kan blive
klogere på, hvordan andre arbejder med værktøjet rundt omkring i vores mange kommuner. En konference hvor erfaringsudveksling og netværk kunder imellem vil være i højsædet samtidigt med, at der i løbet
af dagen vil blive afholdt mere målrettede oplæg omhandlende brugen af MinUddannelse i det daglige arbejde i folkeskolen.
Konferencen bliver afholdt på KMDs lokation i Ballerup d.16 marts. En
mere formel invitation med program og tilmeldingsmulighed vil følge
meget snart, men du kan med fordel notere datoen allerede. Vi glæder os til en spændende dag sammen med jer.
BEDSTE HILSNER

Team MU

