Sammanställning från Virtuell Tutordag
Vad tar ni med er från Jens Bergs presentation till er egen
skola/kommun?
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Hur får man unga att hitta "rätt" nyheter.
Sociala medier börjar även innehålla nyheter, som t.ex Tiktok.
Var skall man hitta rätt texter (LL-bladet, Junior Hbl) kan vi få Triple till svenska?
Hur vet man var dagens unga rör sig ute på nätet? Hur håller man sig uppdaterad själv som
lärare?
Hur tar man in sociala medier i undervisningen?
Hur lär man eleverna att känna igen fake news?
Man märker hur pass mera globala dagens unga är. Unga har en större kulturmedvetenhet.
Det finns en växande ojämlikhet.
Borde vi ha mera framtidsfokus även i historiaundervisningen? Viktigt att vi lär eleverna
källkritik! Elevernas delaktighet är viktiga, hur delaktiga är eleverna egentligen?
Kanske ändå finns en efterfrågan på en digital variant av skola? Hybridlösning på
föräldramöten?
Hur kommer lärarjobbet att se ut i framtiden?
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Vad är tutoruppdraget 2021?
Distansundervisning ➢ Mycket har handlat om att förbereda för en ev. distansperiod
➢ Delta i skapandet av gemensam plan för distansundervisning i kommuner
➢ Viktigt att lärarna detta läsår tillsammans med eleverna övar och är förberedda för perioder av
distansundervisning.
➢ Finns ännu att utvecklas i distansundervisningen så att det inte bara är att skicka ut uppgifter.
Det kunde vara en viktig uppgidt för tutorlärarna.
➢ Hitta goda modellerna från distansundervisningen till närundervisningen. Man kunde hämta
goda modeller från regionen.

Digitalisering och uppdatering av IKT planer ➢ I KT stigar på gång i kommunerna
➢ Insett att man mindre ska skriva in programmen i strategin utan istället skriva vad man ska
göra med verktyget, vad man ska lära sig.
➢ Skillnader kvar fortfarande mellan lärarnas digitala kunskaper.

Skolutveckling ➢ Tutorläraruppdraget är inte bara digitalisering, utan också skolutveckling.
➢ Läroplansarbete i de olika skolorna

Välmående ➢ Att hinna med :)
➢ Må bra, stressa inte

Bedömning ➢ Bedömning ska diskuteras

Verksamhet ➢
➢
➢
➢
➢

Skapa material
Tutorjour
Pedagogiska caféer
Skola i rörelse och digitala verktyg med utomhus pedagogik
Gemensamt tema t ex "synligt lärande"
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Sammanfatta dagen kort
Helheten
➢ B
 ra koncept.
Föreläsningen med Jens Berg
➢ Intressant föreläsning med tänkvärt innehåll, som kunde vara nyttig för alla i kollegiet.
Virtuella diskussioner
➢ Lyckat upplägg med gruppdiskussioner,.
➢ Lagom stora grupper.
➢ Intressant att höra från andra regioner.
➢ Dela, dela, dela, vi kan bli ännu bättre på det.
➢ Ofta ger gruppdiskussionerna mest.

