9.10.2018

Grundskoleforumet ordnar workshop

Målet är världens bästa och mest jämlika grundskola
#denbastaskolan
mondag 12.11.2018 kl. 13.00–15.30
Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, Joensuu
Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i november 2016 Grundskoleforumet för att utveckla den finländska grundskolan. Grundskoleforumet samlade under Finlands 100-årsjubileumsår aktörer och samarbetspartner inom den grundläggande utbildningen för att tillsammans utforma en vision för grundskolans
framtid. Utgående från den gemensamma diskussionen och idéskapandet har vi förbundit oss till programmet Framtiden för den jämlika grundskolan, som ger riktlinjer för målen för hur grundskolan ska utvecklas i
framtiden. Alla nivåer och aktörer inom den grundläggande utbildningen, det vill säga uppväxtgemenskapen för barn och unga, skolorna och eleverna, utbildningsanordnarna och aktörerna på nationell nivå,
har förbundit sig till de uppställda målen.
Grundskoleforumet inbjuder nu aktörer på alla nivåer – nationella aktörer, utbildningsanordnare, skolor
och elever samt uppväxtgemenskapen – att tillsammans diskutera konkreta metoder och handlingar, genom vilka vi kan uppnå vårt gemensamma mål, världens bästa och mest jämlika grundskola.
Målgruppen för workshopen är alla som arbetar med skolutveckling inom bildningsväsendet, representanter för rektorer, lärare och elever samt organisationer, föräldraföreningar, företag, organisationer och
andra samarbetsparter.
Vi ber er anmäla er till workshopen senast 29.10.2018 via en elektronisk blankett
på adressen https://tinyurl.com/paraskoulu-joensuu

Kom med och lyssna och diskutera framtiden för en jämlik grundskola.
Tillsammans försöker vi hitta metoder för att utveckla vår grundskola till världens bästa!
Mera information
• direktör Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen, gun.oker-blom@oph.fi, tfn 029 533 1138
• undervisningsrådet Leena Nissilä, Utbildningsstyrelsen, leena.nissila@oph.fi, tfn 029 533 1155
• undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, Utbildningsstyrelsen, pia.kola-torvinen@oph.fi, tfn 029 533
1525
Vi samlar också in material och idéer på nätet: www.denbastaskolan.fi #denbastaskolan
Läs mer om Grundskoleforumet: https://minedu.fi/sv/grundskoleforumet

9.10.2018

Program
13.00–13.30

Anmälan och kaffe

13.30–14.00

Inledning, generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
Grundskoleforumets bakgrund och syfte, hur går vi vidare

14.00–15.00

Vi arbetar aktivt tillsammans
1. Den nationella synvinkeln
2. Utbildningsanordnarens synvinkel
3. Skolans och elevens synvinkel
4. Uppväxtgemenskapens synvinkel

15.00–15.30

Sammanfattning av arbetet och gemensam diskussion

