Varmt välkommen till inspirationsdagen 2021!
Skapa lärande för ALLA barn och elever
Sändningen startar kl 9.00

Vi spelar musik i väntan på att sändningen startar så att du
kan kontrollera att du har bra ljud.
Du som deltar kommer inte att höras eller synas under
förmiddagens sändning men ställ gärna frågor i funktionen
Frågor och svar, ”Q&A” som du hittar i ”möteslisten” längst
ner.

Skapa lärande för ALLA barn och elever
Varmt välkomna till inspirationsdagen 2021!
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Dagens program
9.00

Introduktion och välkomnande
Kort presentation av Atvexa och inspirationsdagen

9.20

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)
”Värderingsverktyget” och att utveckla lärmiljön så att
alla barn och elever inkluderas

10.00

Paus

10.30

Fortsättning med SPSM

12.00

Lunchpaus och rörelseaktivitet med Active Quiz

13.00

Valbart pass
I enlighet med ditt programblad

14.15

Kvalitet & goda exempel
Mer om kvalitetsarbete och fördjupning i goda exempel
från Atvexas verksamheter

15.30

Reflektion efter dagen
Summering och avrundning sker per bolag eller enhet
2021-04-26
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Vi skapar de bästa förutsättningarna för alla barn
och elever att växa
Exempel på vår mångfald
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montessoripedagogik
Reggio Emilia inspiration
Uteverksamhet
Engelska/Spanska/Franska
Idrottsprofil
Musik/kreativ matematik
Traditionell
Hälsa och rörelse
Bifrost

•
•
•
•

Små enheter med förskola/skola
Små skolor med F-3, F-6
Stora, flerparallelliga skolor med F-9
2 avdelningsförskola, 6 avdelningsförskolor

140 Förskolor
~3 600 medarbetare

30 skolor + 1 särskola
19 självständiga dotterbolag

~14 900 barn/elever
Sverige, Norge och Tyskland
2021-04-26

3 600 medarbetare - en fantastisk möjlighet till
kompetens- och erfarenhetsutbyte!
Nätverksträffar
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”hjälpas åt”
t ex GDPR

Inspirationsdagar

Studiebesök

Ledarutveckling

Hjälpa
varandra i
”kris”

Stöd från
Atvexa

Ringa och
fråga

Mentorskap

2021-04-26

ATVEXA SLIDE 6

Vi ses för den nionde inspirationsdagen!
2012
Det här är vi stolta
över

2014
Demokrati och
delaktighet

2013
IT i verksamheten

2015
Lärande
organisation

2016
Lärande för hållbar
utveckling

2017
Kommunikation
och samverkan

2021
Lärande för ALLA
barn och elever

2018
Digitalisering och
hälsa

2019
Hållbart arbetsliv,
nu och i framtiden

Ca 40 deltagare som representerade:

Nästan 250 deltagare som representerar:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

34 förskolor
3 skolor och en särskola
5 kommuner
5 dotterbolag
Ca 200 barn och elever
Ca 550 medarbetare

140 förskolor
30 skolor och en särskola
3 länder
19 dotterbolag
Ca 14 900 barn och elever
Ca 3 600 medarbetare

Så mycket kompetens och erfarenhet!

2021-04-26
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Syfte och förväntan inför inspirationsdagen
• Forum för inspiration och kunskapspåfyllnad
• Möjlighet att skapa nätverk
• Ha roligt!
Olikhet
– Vi representerar alla olika inriktningar, idéer, verksamheter
– Det vi kommer att höra är olika saker vi är stolta över – det är inte bättre eller sämre
– Det är ingen tävling

Öppenhet
– Dela med dig av det du är stolt över eller det du vill utveckla
– Lyssna positivt! Vad i den här presentationen kan bidra till min verksamhet?

Nyfikenhet
– Lyssna och ställ frågor
– Lär känna någon ny

Långsiktighet
– Innan du loggar ut - tänk på minst en sak som du vill ta med dig till din verksamhet

2021-04-26
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SPSMs föreläsning

2021-04-26
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Stort tack till SPSM – Åsa, Gunilla och Lina!

2021-04-26
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Strax dags för lunchpaus – och rörelse!
Varför rörelse?
• All form av rörelse påverkar vår hälsa positivt!
• Vi blir piggare, starkare och sover bättre
• Risken för sjukdomar minskar

Hjärnan påverkas positivt när vi rör på oss
•
•
•
•

Vi känner oss gladare (hjärnan motverkar depression)
Vi lär oss nya saker och löser problem lättare
Vi får bättre koncentrationsförmåga
Vi kan uppleva att vi blir nöjdare och piggare

2021-04-26
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Strax dags för lunchpaus – och rörelse!
• Active Quiz – app för lärande med rörelse
• 1 kilometers promenad med frågor längs vägen
• Ingen tävling! Av alla som deltar lottar vi ut 5 priser!
• Ladda ner Active Quiz via App Store eller Google Play
– Quizrums-ID är: ATVEXA
– Välj sedan ”Gästnamn” och skriv in ditt namn, förnamn och efternamn.
– Nu är du redo för quizutmaningen!

Ha en riktigt fin lunchpaus – och promenad!
Vi ”ses” igen kl 13.00 i ditt valbara pass!
2021-04-26

