Personalens fortbildning 2016-2017

Ämnesfortbildning


Idrottskonferens i september 2016. Den gick av stapeln i Stockholm och var i två
dagar. Det handlade om kränkande beteende och hur vi inkluderar samtliga elever i
idrottsundervisningen. Där behandlades också hur man kan översätta kursplanen i
praktiken och hur arbetet med kunskapskraven kan göras samt idrottslärarens
samhällsviktiga uppdrag.



Slöjdbiennalen ht 2016 i Linköping. En slöjdlärare var på biennalen för att delta i
valbara seminarier, lyssna på storföreläsningar, möjlighet att ta del av utställningar och
för att träffas och diskutera med andra inom yrket. Allt i en anda av slöjden sett ur
olika perspektiv såsom utveckling, aktuell forskning och debatt m.m. Bl.a. Finländska
forskare och lärarutbildare vid den svenskspråkiga lärarutbildningen i Vasa gav en in
blick i den finska slöjdutbildningen och ämnets utveckling jämfört med den svenska.



En lärare var på Förskoleklassens rikskonferens 2016 i Umeå som var inriktad på hur
samarbete och samverkan mellan förskoleklass och förskolan samt mellan årskurs ett
och förskoleklassen kan ske. Under dagen gavs även konkreta tips på metoder och
aktiviteter som med fördel kan användas i förskoleklassverksamheten.



Specialläraren har deltagit i Läs- och skrivutvecklingsgrupp som har träffats 1–2
ggr/termin ht -16 och vt -17. Vid dessa tillfällen har det presenterats olika modeller
och förslag på hur undervisning kan genomföras och utvecklas. Senaste mötena har
även handlat om gengerpedagogik.



Kommunen har haft 3 personer som har varit Läs och skrivutvecklare dessa personer
går nu i pension och specialläraren kommer att vara en av läs- och skrivutvecklarna i
Kommunen. Dessa utbildas av NCS och utbildningen sker i Sundsvall på universitet.
En utbildningsdag har specialläraren deltagit i och denna handlade om Systematiskt
kvalitetsarbete, analys vt -17. Detta kommer sedan att behandlas i Kommunens Läsoch skrivutvecklingsgrupp där de utbildade pedagogerna bla återger NCS utbildning.



Vid två tillfällen har specialläraren varit på handledarutbildning, Stockholm och
Sundsvall. Detta för att kunna handleda personalen vid Docksta Friskola i arbetet med
läslyftet som kommer att ske under läsåret 2017–2018.

Specialpedagogik


Specialläraren var på kurs i Stockholm ht -16: Utredning och pedagogiska åtgärder vid
räkne svårigheter i grundskolan och gymnasium. Det var en tvådagarskurs för att klara
av att bedöma och definiera elevernas behov av stöd, för att snabbare kunna sätta in
relevanta extra anpassningar.



Specialläraren var på tvådagars kurs i Härnösand, ht -16. Kursens första dag- Språklig
kartläggning av elever F-6, teori och praktik handlade om varför man bör kartlägga,

vad man bör kartlägga samt exempel på hur man gör detta. Kursens andra dag – Hela
språket-Hela tiden F-6, gick igenom den teoretiska och de praktiska verktyg som finns
för språkutvecklande arbete. Den inriktades på att utveckla de delar av språket som
försvårar för eleven både individuellt och i klassrumsmiljö.


Lärare för årskurs 1-2 ht 16. "Mr Tourette & draken". Fick inblick i hans vardag och
hur han hanterar olika situationer utifrån hans tics. Föreläsningen var väldigt bra
personalgruppen för att lättare kunna se och tillmötesgå nya tecken på avvikande
beteenden.



Specialläraren har varit på utredningsmöten tillsammans med Kramfors kommuns
specialpedagoger/speciallärare, vid 4 tillfällen under läsåret ht -16 och vt -17. Vid
dessa möten går pedagogerna/lärarna igenom de pedagogiska utredningar som gjorts
av respektive pedagog/lärare. Detta dels för att göra en samsyn inom kommunen samt
dels för att hjälpa och stötta varandra i arbetet med elever i behov av stöd.



Under vårterminen 2017 har specialläraren deltagit i det specialpedagogiska arbetet
tillsammans med Kramfors Kommuns alla speciallärare och specialpedagoger kallat
Pedagog Ådalen. Vid dessa möten tas kommunens gemensamma framåtsyftande
arbete fram och man tittar även igenom kommunens alla enheters behov. SPSM har
även deltagit vid ett möte för att meddela hur ett samarbete mellan kommunen och
SPSM kan/bör utformas.

Kost


Skolmatsalspersonal har varit till Stockholm, Skolmåltid 2017. Konferensen är
speciellt framtagen kring skolkök och skolmåltider. Inspiration och tips inom
högaktuella ämnen som präglar skolkök och skolmåltider. Hur görs skolmaten mer
attraktiv i elevernas ögon? Hur bemöter och hanterars elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar? Aktuell forskning kring födoämnesallergier och utbyta
erfarenheter gällande hantering av specialkostfrågor samt ny inspiration på vegetarisk
och vegansk mat.

HLR Kurs – Första hjälpen kurs
 Ny personal och personal som återkommit efter barnledighet har genomgått kurs i
HLR. Kursen medvetandegör HLR mot barn från 0 till puberteten, samt hantera
allvarliga akuta sjukdomstillstånd. Kursen är för alla som jobbar med barn.
Rektorsutbildning - styrelseutbildning


Chefens Arbetsmiljöansvar - har du delegerat arbetsmiljöuppgifterna?
Systematiskt arbetsmiljöarbete vt -17.Företagets/skolans arbetsmiljöansvar och de
uppgifter som finns i det. Riktar sig till arbetsgivaren och rektor. Vart ligger ansvaret
mellan arbetsgivaren och rektor.

Fritidshemmet
 Tre personal på fritidshemmet har varit till Umeå för utbildning för Fritidshemmens
nya läroplan, vt -17.

