Invitasjon til kurs om selvevaluering 5. og 6. februar 2020
Myndighetene har nylig stilt spørsmål om hvordan folkehøgskolene sikrer kvalitet og jobber
med kvalitetsutvikling. Selvevalueringen - både som rapport og prosess kan være svaret på
dette.
Kan vi utnytte selvevalueringen bedre?
Christian Tynning Bjørnø
Daglig leder, Folkehøgskolerådet
Folkehøgskolerådet (FHSR), Noregs kristelige folkehøgskolelag (NKF) og Folkehøgskoleforbundet
(FHF) inviterer til felles kurs om selvevaluering den 5. og 6. februar 2020 i Oslo på Anker hotell. Dette
er et møtested for dere som har ansvar for skolens selvevalueringsarbeid. Vår intensjon er at dere får
relevant faglig påfyll, veiledning og inspirasjon.
I tillegg til informasjon og foredrag knyttet til arbeidet med skoleutvikling og selvevaluering generelt,
vil årets kurs ha et ekstra søkelys på bærekraft. Med utgangspunkt i Bærekraftvedtaket fra oktober
2019 ønsker vi å utforske konkrete måter skolene kan inkludere bærekraft i arbeidet med
skoleutvikling og selvevaluering.
FHF tilbyr alle IF-skoler som melder seg på kurset en tilbakemelding på sin rapport fra 2018-19.i løpet
av våren 2020. Send rapporten til angelina@folkehogskole.no etter at din skole er påmeldt.
Alle IKF skoler fikk tilbudet om tilbakemelding på rapporten fra 2018-19 i august 2019. Om din skole
ikke har bedt om tilbakemelding er det ikke for seint å sende rapporten til marie@ikf.no.

Husk å skriv inn tema i påmeldingslenken. Vi setter sammen arbeidsgrupper ut fra beslektede tema.
Påmeldingsfrist er 10. januar 2020.
Generell info:
Pris: 2.900 NOK (inkl. lunsj begge dager, middag, foredrag og overnatting.) eller 2.150 NOK uten
overnatting.
Sted: Anker Hotell, Oslo
Påmeldingsskjema

Lurer du på noe angående kurset? Kontakt marie@ikf.no eller Benedicte@folkehogskole.no

Program: (med forbehold om endringer)
Onsdag 5. februar:
11:30: Velkommen og presentasjon
11:45: Kan vi utnytte selvevalueringen bedre? Kan selvevalueringen både som rapport og prosess
være svaret på myndighetenes spørsmål om hvordan folkehøgskolene sikrer kvalitet og
arbeider med kvalitetsutvikling? Ved Christian Tynning Bjørnø, daglig leder FHSR.
12:00: Lunsj
12:45: Hva fokuserer skolene på i sitt arbeid med skoleutvikling? Generelle tendenser og
erfaringer fra selvevalueringsarbeidet de siste årene. Tips og begrepsavklaringer til en god
rapport! Ved Odd Haddal og Marie Wiland, rådgiver for skoleutvikling i NKF.
13:45: Frukt, te, kaffe
14:00: Hvordan bruke Appreciative Inquiry (AI) i skolens utviklingsarbeid ved Anne Liv Kaarstad,
førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sør-Øst-Norge.
AI er en tilnærming til organisasjonsutvikling der man leter etter og tar utgangspunkt i det som
fungerer aller best i organisasjonen og lærer av dette for å skape nye suksesser framover.
Anne Liv Kaarstad Lie
Foredrag, dialog og gruppearbeid
18:00: Felles middag (inkludert i kursprisen)

Torsdag 6. februar:
08.30: Morgensamling ved Benedicte Hambro, rådgiver for pedagogisk utviklingsarbeid i FHF.
09:00: Bærekraft på timeplanen for ansatte og elever. Hva bærekraftdidaktikk kan bety i et etisk og
politisk danningsperspektiv v/ Ole Andreas Kvamme, medredaktør av boken
«Bærekraftdidaktikk» (2019)
10:00: Bærekraftig utvikling som tema i selvevaluering v/Brita Phuthi, internasjonal rådgiver FHSR
10.30: Pause
10:45: Arbeid i temagrupper
12.15: Kort oppsummering
12:30: Lunsj

Velkommen!

