Dato:
Sted:
Program:

Den 11.- 12. februar 2022
Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference
Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

Fredag d. 11. februar:
Tid
16.00 – 17.00

Ankomst og indkvartering – kaffe og sødt

17.00 – 17.10
17.10 – 18.40

Velkomst ved formand Heidi Yoma Rasmussen
Dialog med borgmester samt vores nye Institutions- og Skole-Udvalg
(ISU). Lokalpolitikerne møder forventningsfulde op til dialog om vores
lokale folkeskoler, ambitioner, kvalitet, trivsel, rekrutteringssituationen
mv.

19.15– 20.30

Middag inkl. 1 glas rødvin/øl/vand
(Yderligere drikkevarer er på egen regning)

20.30 – 01.00

Der spilles op til dans og socialt samvær i kælderen med gode kolleger

Lørdag d. 12. februar:
Tid
07.30 – 08.45

Morgenbuffet

08.45 – 09.00

Aflevering af værelsesnøgle i receptionen

09.00 – 11.00

”Lærerens professionelle dømmekraft” ved Lene Tanggaard
I år fortsætter Lene, hvor hun slap os i august. Det er altså ikke samme oplæg,
men udgangspunktet heldigvis det samme: Kreativitetsfremmende
undervisning og læring er mere en kunstart end noget, der kan reduceres til en
bestemt teknik. Det kræver lærerens kvalificerede dømmekraft at kunne
vurdere, hvad en bestemt gruppe af elever kan arbejde med, og det kræver den
rette kombination af faglig og pædagogisk kunnen at bedrive
kreativitetsfremmende undervisning.

11.00 – 11.20

Pause med kaffe og kage

11.20 – 12.00

” State of the Union” fra Kreds 16

12.00 – 13.30

Frokost

Lene Tanggaard
Lene Tanggaard er Cand. Psych., Ph.d., Rektor på Designskolen i Kolding og
professor på Aalborg Universitet. Hun har udgivet flere bøger om kreativitet og
læring, og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale
tidsskrifter.
Lene Tanggaard holder foredrag både nationalt og internationalt om kreativitet,
innovation og læring samt gæsteforelæsninger på universiteter i hele verden.
Lene Tanggaards har gjort det til sin mission at formidle videnskab til praksis.

Institutions- og Skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommunes byråd fra 1/1/2022:
Kurt Scheelsbeck /C ,
formand

Emil Viskum /Ø ,
næstformand

Anne Mette Bak /A

Sabah Abid /A

Esat Sentürk /B

Toke Elling /C

Marjan Ganjjou /C

Merete Scheelsbeck /C

Jeanette Ingemann /C

(på barsel)
Borgmester (ikke ISU)
Michael Ziegler

