Til institutioner med gymnasiale uddannelser
Indbydelse til temadag om brug af data i gymnasiernes kvalitetsarbejde
Undervisningsministeriet inviterer til temadag om brug af data som led i
skolernes kvalitetsarbejde mandag den 8. april 2019 på Silkeborg Gymnasium & tirsdag den 9. april 2019 på Roskilde Handelsgymnasium, begge dage fra kl. 09:30-15:00.
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Formålet med temadagen er at opkvalificere ledere og andre ressourcepersoner med almindeligt kendskab til datavarehus, så de kan benytte
data mere systematisk til at understøtte strategisk og pædagogisk udvikling på skolen. Deltagerne får gennem plenumoplæg viden om brug af
datavarehus, data-literacy og hvordan en datainformeret praksis konkret
kan udmøntes. I workshops får deltagerne herefter mulighed for selv at
arbejde med data fra egen skole og designe mulige indsatser.
Dagens indhold
09:30-10:00 Morgenmad og ankomst
10:00-10:45 Introduktion til datavarehus af læringskonsulenterne og
STIL.
10:45-11:30 Hvordan gør man i praksis, når man bruger data i skolens
kvalitetsarbejde?
Brian Krog, Uddannelseschef fra Silkeborg Gymnasium
(den 8/4) og Michael Levy Bruus, Rektor Maribo Gymnasium (den 9/4).
11:30-12:15 Dataliteracy: Lektor Martin Søland Klausen fra VIA holder
oplæg om, hvad skal man vide, når man bruger data, og
hvordan man kan omsætte data til pædagogisk praksis på
skolerne.
12:15-13:00 Frokost
13:00-14:30 Workshops:
Individuelt arbejde med data fra egen skole og sparring
med læringskonsulenterne om brug af datavarehus og datafund.
Sparring med en anden skole og læringskonsulenterne om
mulige indsatser baseret på datafund fra datavarehus.

14:30-14:45 Opsamling i plenum: Hvordan starter vi en datainformeret
indsats i forhold til datafund, når vi kommer hjem?
14:45-15:00 Evaluering og tak for i dag.
Praktiske oplysninger
Temadagen afholdes to steder i landet:
Mandag den 8. april 2019 på Silkeborg Gymnasium. Tilmelding:
https://www.conferencemanager.dk/datakvalitetsarbejdesilkeborg

Tirsdag den 9. april 2019 på Roskilde Handelsgymnasium. Tilmelding:
https://www.conferencemanager.dk/datakvalitetsarbejderoskilde

Pris: 300,- per deltager. Hver skole kan tilmelde tre deltagere.
Læs mere om uddannelsesstatistik og datavarehus på
www.uddannelsesstatistik.dk
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