Uddannelsesforløb for dagplejere og pædagogmedhjælpere
Kurser i ICDP
Styrkelse af de fagprofessionelles kompetencer

Introduktion til TrasMO
Efter/videreuddannelse: Mediedidaktik og mediepædagogik
Fællesmøder om systemisk og anerkendende praksis

Opkvalificering af teamsamarbejde
Teamsamarbejde

Lokale understøttende forløb af teamsamarbejde
Mulighed for sparring og supervision

Lokale politikker: Udviklingsområder for perioden 20122016

Oversigt over
nuværende og
kommende indsatser på
skole- og
dagtilbudsområdet

Uddannelse af vejledere
Vejlederrollen
Faglige vejledere
Netværksdannelse
Lokal understøttelse og sparring
Projektansættelse af pædagogisk it-konsulent
IT og digitale læremidler
Sprogvurdering af alle børn i alderen: 2,7, 3, 5 år samt 0. Klasse
Uddannelse af 16 sprogvejledere
Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering (MHSS)

Uddannelse af "sprogambassadører"
Nedsættelse af styregruppe
Projektansættelse af sprogkonsulent

Indsatser på dagtilbudsområdet

Fokuseret sprogindsats
Lydlig opmærksomhed
0-3 åriges udvikling af ordforråd
Velfærdsmidler: Systematisk sprogstimulering
Inklusionsmiljø
Trivsel
Fokus på understøttelse af trivsel og læring gennem digitale pædagogiske redskaber
SMTTE
Analysesol
Forældresamarbejde og forældreinddragelse
Dagpleje
Dialog om kvalitetsudvikling
Udviklingsplan på
førskoleområdet

Interaktioner mellem barn/barn og barn/voksen
Sansemotorik og læring
Faglige vejledere
Kompetenceudvikling
Forpligtende teamsamarbejde - styrket faglighed
Faglige vejledere

Lokale politikker: Udviklingsområder for perioden 20122014

Styrkelse af de fagprofessionelles kompetencer
It og digitale læremidler
Brobygning til ungdomsuddannelser og erhvervslivet
Lærernes opfølgning på nationale resultatmål
Ledernes opfølgning på nationale resultatmål

En målstyret skole - nationale resultatmål inden for dansk, matematik og trivsel
Forvaltningens opfølgning på nationale resultatmål
Kommunalbestyrelsens opfølgning på nationale resultatmål
Nye Fælles Mål
Den synligt lærende elev
Kend din effekt
Målstyret undervisning - Synlig Læring
Effektiv feedback
Inspirerede undervisere
Den synligt lærende skole
Flere timer til fagopdelt undervisning
Understøttende undervisning
En længere og mere varieret skoledag

Motion og bevægelse
Den åbne skole
Faglig fordybelse og lektiehjælp
Alsidig personlig udvikling

Igangværende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet

Sociale kompetencer
Sprog og andre udtryksformer
Ny organisering af og indhold i SFO og juniorklubber

Sundhed og livsstil
Natur og naturfænomener
Demokratisk dannelse
It, medier og kommunikation

Indsatser på skoleområdet

Bring Your Own Device (BYOD)
Folkeskolereformen

En velfungerende it-infrastruktur
Digitale læremidler
Digitalisering
Follow Me-print
Office365
Mediepatruljer?
Synlig læring
Videndeling gennem specialvejledere
IT-tekniske færdigheder
Nye læringsformer
Kompetenceudvikling
Teamarbejde
Faglige vejledere
Kontaktpersoner
Specialpædagogisk bistand
En ansættelses-/omplaceringsstrategi
Fuld kompetencedækning

En kompetenceudviklingsstrategi
En organisationsstrategi

Fem slags faglige vejledere
Faglige vejledere

Grundkontrakter
Procedurer for tilgængelighed herunder arbejdskontrakter
Ny rolle og funktion

Udvikling af de pædagogiske læringscentre
PLC = de faglige vejledere
Projekt "Faglig opkvalificering af inklusionen i Skanderborg og Norddjurs Kommuner" (A.P.Møller Fonden)
Styrkelse af inklusionen
Projekt "Styrkelse af det inkluderende miljø i almenundervisningen" (Midler fra inklusionspuljen - UVM)
Naturfagsstrategi
Øvrige indsatser
Særlige forløb for fagligt svage 9.klasses elever
Samarbejdsgrundlag for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Åben anonym webrådgivning
Indsatser på tværs af skole- og dagtilbudsområdet
PALS
Opkvalificering af ledere - læringsledelse

