Inbjudan till en digital konferens

Nyanlända elevers lärande – Att
möta mångfalden i klassrummet
Nyanlända elevers lärande – att möta mångfalden i klassrummet är temat på
den öppna digitala konferensen som Örebro kommun och Ifous arrangerar
tillsammans med tre grundskolor i Örebro kommun. Konferensen är ett resultat
av FoU-programmet Nyanlända elevers lärande.
Under tre år har lärare och rektorer från Odenskolan, Vivallaskolan
och Nikolaiskolan arbetat tillsammans i forskningscirklar ledda av
forskare från Mälardalens högskola för att förbättra förutsättningarna
för nyanlända elevers lärande i grundskolan, och för att på alla nivåer
utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som konkreta
arbetsmetoder. Programmet startade våren 2017 och avslutades
sommaren 2020. Målsättningen med programmet var att deltagande
lärare och utvecklingsgrupper utvecklar sin kunskap om språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen av nyanlända elever,
och att rektorer och förvaltningsledare utvecklar sin organisation och
ledning så att den stödjer ett långsiktigt utvecklingsarbete. Mer om
programmet finns att läsa här.
På konferensen kommer du få ta del av bland annat få ta del av skolornas lärdomar erfarenheter
samt programmets forskningsresultat. Konferensen kommer att bestå av föreläsningar av både
praktiker och forskare.
Medverkar gör:
•

Åsa Hirsh lektor i pedagogik vid Jönköping University och Göteborgs universitet.

•

Forskarna som deltagit i programmet: Ulrika Jeppson Wigg, universitetslektor, och Anna
Ehrlin, professor, Mälardalens högskola.

•

Lärare och rektorer från de medverkande grundskolorna Odenskolan, Vivallaskolan och
Nikolaiskolan.
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Program för dagen
8.00

Egen teknisk förberedelse, länk.

8.15

Välkomna

Sofie Grahn Hillve, Ifous och Jennypher Löfgren, Förvaltning förskola och skola
8.40

Tillsammans för bättre undervisning - om vikten av kollegialt lärande

Åsa Hirsh, Jönköping University och Göteborgs universitet
9.30

Paus

9.50

En liten föreläsning om forskningscirklar samt En något längre föreläsning om
forskningsresultat

Ulrika Jeppson Wigg och Anna Ehrlin, Mälardalens högskola
10.30

Paus

10.45

Valbar föreläsning:

- Odenskolan berättar om sina erfarenheter med att ta emot 30
nyanlända elever under en termin.
Att gå till mångfald

- Vivallaskolan berättar om utmaningar som uppstår på en skola
där projektträngsel finns.
Och så var de bara en

Del av helheten? - Nikolaiskolan

om hur det är att arbeta med utvecklingsarbete med

en del av skolans personal.
11.30

Lunch

13.00

”Varför går det inte bättre för våra elever?" - Om vikten av att ta rätt utgångspunkt

Åsa Hirsh, Jönköping University och Göteborgs universitet
13.45

Avslutande summering

Sofie Grahn Hillve, Ifous och Jennypher Löfgren, Förvaltning förskola och skola
14.00

Avslut

___________________________________________________________________________
Datum och tid:
Målgrupp: De
Plats: Online.

Tisdag den 27 oktober kl.8.00-14.00

som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om elevers utbildning.

Länk för deltagande kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare.

OBS! Det är begränsat antal plaster.
Anmälan för dagen görs här! Sista anmälningsdag är fredag den 23 oktober.
Vid frågor kontaktar du Jennypher Löfgren, Förvaltning förskola och skola
jennypher.lofgren@orebro.se (019-21 19 81)
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