Edu Arena- fortbildning

Benchmarking för klasslärare
Höstterminen 2014
Benchmarking innebär att lärare från olika skolor får besöka varandra! Edu Arena har tidigare ordnat
benchmarking för rektorer och ämneslärare – nu erbjuds klasslärare i åk 1-6 möjligheten att fördjupa
kontakterna med sina kollegor i andra skolor! Bland de grupper som hittills deltagit i benchmarkingen har
responsen varit god – läs kommentarerna nedan!
Anmäl ditt intresse för benchmarkingen redan idag, så har vi möjlighet att skräddarsy en
benchmarkingomgång för klasslärarna till hösten!
Benchmarkingen går ut på att de deltagande lärarna delas in i mindre grupper (normalt 3 personer/grupp).
Alla lärare inom gruppen representerar olika skolor och tillsammans gör man upp en tidtabell för när man
besöker varandra. Efter att skolbesöken har avlagts samlas alla till en avslutningsträff där vi analyserar
upplevelserna och funderar på vad vi kan lära av varandra.
Fortbildningen omfattar totalt fyra utbildningsdagar fördelade på följande vis:
 September 2014: Kick-off, 3 h
Information om benchmarkingens upplägg, indelning i mindre grupper och fastslagning av tidtabellen.


September – November 2014: Skolbesök, 3 heldagar
I varje grupp avläggs tre skolbesök. Du åker till två främmande skolor samt fungerar som värd när de andra
lärarna i din grupp besöker din skola. Varje skolbesök omfattar en hel skoldag.



November 2014: Avslutningsträff, 3 h
Benchmarkingen utvärderas och analyseras.

Via benchmarkingen får du en unik möjlighet att besöka andra skolor under helt vanliga skoldagar! Du får lära
känna andra lärare och du får ta del av andras undervisning. Tillsammans brukar de deltagande lärarna kunna
inspirera varandra och ge varandra många nya idéer till undervisningen!
Vikariekostnaderna (när du besöker andra skolor samt deltar i inlednings- och utvärderingsträffen) ersätts av
kommunernas självfinansieringsandel i Edu Arena-projektet.
Här följer några kommentarer vi fått från tidigare benchmarking-deltagare:
”Genom att jämföra undervisningen i skolorna har vi fått många idéer och tips som vi kan använda i den egna skolan. Många ahaupplevelser kryddade besöken.”
”Benchmarkingen har gett nya infallsvinklar på det egna arbetet/…/Samtidigt har benchmarkingen skapat nya kontakter.”
”Benchmarking ger energi, bekräftelse och uppbackning för en ensam ämneslärare.”
”I samarbete med andra får vi upp ögonen för styrkor och svagheter i den egna skolan. I och med besöken kartläggs nuläget och vi kan
börja med utvecklingen åt rätt håll/…/Nu är inspirationen på topp!”

Blev du intresserad? Anmäl ditt intresse för att delta i benchmarkingen genom att fylla i formuläret under
följande länk:
https://www.webropolsurveys.com/S/6189BAE634C8C968.par
Ifall vi får ihop ett tillräckligt stort antal deltagare startar vi en benchmarkingomgång för klasslärarna till
hösten! Blir antalet anmälda mycket stort antas en grupp på högst 30 deltagare. En förutsättning för att lyckas
skapa ändamålsenliga besöksgrupper är att de anmälda kommer från så många olika skolor som möjligt. Alla
som anmält sig får ytterligare information om benchmarkingen via e-post när det nya läsåret påbörjats.
VÄLKOMMEN PÅ FORTBILDNING!

