INBJ UDA N
Mötesplats ENTRIS 2.0
Samtliga rektorer, förskolechefer, ordinarie och ställföreträdande
kontaktpersoner från alla deltagande organisationer inbjuds nu till
den sista Mötesplats ENTRIS 2.0!

Tid:
Datum, tid och plats:
- Tisdag, 12 februari 2013
- Klockan 14.00-16.30
- Kockum Fritid,
V. Varvsgatan 8, Malmö
OBS! Något förlängd tid!
Uppsamlingsmöte:
- Torsdag,14 februari 2013
- Klockan 14.00-16.00
- Kommunförbundet
Skånes lokaler,
Porfyrvägen 8, Lund
Begränsat antal platser!
Kaffe och registrering från
klockan 13.30, vid båda
tillfällena.
Anmälan:
Välkommen med din
anmälan senast den 7
februari på
www.kfsk.se/entris
(Under fliken Aktiviteter/
Mötesplats ENTRIS 2.0
finns länk till anmälan.)

Kontakt:
Ni är alltid välkomna att ta
kontakt om det är något ni
undrar över eller vill
framföra!
Eva Ekmark
0709-71 99 31
eva.ekmark@kfsk.se
Charlotta Levin
0709-71 99 23
charlotta.levin@kfsk.se

Deltagare inom ENTRIS 2.0 är i olika fas av sitt arbete med
implementering av entreprenöriellt lärande. Det är just detta som gör
denna dag till ett fantastiskt möte för lärande.
Genom att delge varandra olika erfarenheter lär vi av varandra och får
ny kunskap, energi och konkreta tips på hur fortsättningen i vår vardag
kan se ut!
Ur programmet:
 Jonaz Björk (utbildare och processledare i Region Halland och det
egna företaget Samklang) inleder eftermiddagen med att ge en bild
av hur innehållet i entreprenöriellt lärande är tätt sammankopplat
med ”en skola på vetenskaplig grund”.
- Vilka faktorer pekar forskningen på som avgörande för att nå hög
motivation, delaktighet och ett gott livslångt lärande?
 Margareta Ivarsson, (framtidsutvecklare och inspiratör) leder oss
genom processen och får oss att tränga ner i frågor som:
- Vad är det som gör att vi lyckas i ett utvecklingsarbete?
- Vilka framgångsfaktorer finns och vad krävs för att omsätta teori i
praktik?
- Hur kommer personalens deltagande i utbildningar verkligen
undervisningen och barnen/eleverna till del?
Från Margaretas hemsida finns det flera mycket tänkvärda referat, som
inspirerar till kreativitet och nytänkande, ex. ”Det finns inget beständigt
utom förändring”, Herakleitos och ”Om alla tänker lika, är det någon
som inte tänker”, George Patton. Läs mer: www.margaretaivarsson.se
En mötesplats för lärande!
Mötesplats ENTRIS 2.0 är en gemensam arbetsgrupp för samtliga
ledare och kontaktpersoner inom ENTRIS 2.0. Det är mycket viktigt att
alla deltar med någon representant som har mandat att ta beslut för det
kommande utvecklingsarbetet på er förskola/skola!
Din medverkan som ledare är mycket värdefull för att påverka såväl
innehåll som resultat, och att ENTRIS 2.0, så långt det är möjligt,
fortsätter tillgodose era behov under våren 2013 inom entreprenöriellt
lärande, samverkan skola/arbetsliv kopplat till hälsa på arbetsplatsen.
Om du inte har möjlighet att delta i Malmö den 12/2, erbjuder vi ett
uppsamlingsmöte i Lund den 14/2, med något annorlunda program.

Hjärtligt välkommen!
Samverkanspartners

