Kom til konference: Nøglen til succesfuld udvikling af
innovation i undervisningen
Arbejder du med udvikling og ledelse i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse? Kom til konferencen Nøglen til succesfuld udvikling
af innovation i undervisningen fredag den 20. april 2018.
Innovation og entreprenørskab har i det seneste år stået højt på den politiske dagsorden, og med introduktionen af både skolereformen og gymnasiereformen er rammerne
sat for en øget prioritering af innovation i de enkelte fag og i faglige samspil. Tal fra
Fonden for Entreprenørskab peger imidlertid på store forskelle i, hvordan den politiske
dagsorden er blevet til praksis i skolerne. Dette skyldes ofte begrænset tid og ressourcer
i skolerne, manglende ledelsesfokus på området, samt at mange lærere ikke har de
fornødne forudsætninger og mangler den nødvendige efter- og videreuddannelse.
På denne baggrund afholder ATV og Fonden for Entreprenørskab en konference fredag den 20. april, kl. 12.00 – 16.00. Som deltager på konferencen vil du få inspiration til, hvordan man som ledelse kan geare sin organisation til forandring, og hvordan andre er lykkes med dagsordenen. Gennem konkrete cases og ekspertoplæg vil vi
give praktiske eksempler og tilgange, som du kan bruge til at strukturere og prioritere
de nødvendige tiltag og intentioner i skolen.
Du kan bl.a. opleve:







Undervisningsminister Merete Riisager præsenterer regeringens visioner for
området
Anette Bjerregaard og Anita Ousen, MindTheFuture, fortæller, hvorfor de
brænder for at ændre folkeskolen, og hvordan de hjælper skoleinstitutioner
med at få innovation og entreprenørskab ind i undervisningen
Fire unge, ambitiøse iværksættere fra en folkeskole i Vejle, som med deres
innovationsprojekt ”Shit Happens” vil gøre en markant forskel for millioner af
mennesker i verdenen
Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns Åbne Gymnasium og Morten Relster, Sct. Hans Skole, giver deres bud på, hvad der skal til for at lykkes med
innovation i undervisningen

Målgruppen for konferencen er skoleledere, skolechefer og andre, der arbejder med udvikling, organisation og ledelse i grundskoler og ungdomsuddannelser.

Se program og tilmeld dig på ATV’s hjemmeside

Tid og sted:
Tid:
Fredag 20. april 2018, kl. 11.30 – 16.00 (registrering og let frokost fra klokken 11.30)
Sted:
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København, Konferencesalen

Tilmelding sker på ATV’s hjemmeside
Registreringsfrist: den 16. april 2018
Deltagergebyr:
500 DKK
(Beløbet er ekskl. moms)

