Kommunestande på midtvejsseminar - 14. november
2018
Formålet med midtvejsseminaret er blandt andet at styrke koblingen mellem
viden fra praksis og de politiske prioriteringer på dagtilbudsområdet.
Derudover skal kommunerne arbejde med at oversætte den seneste viden
og forskning på området til kommunal praksis.
For at styrke videndelingen om praksis på tværs af partnerskabet vil der som
en del af midtvejsseminaret være afsat en time til at besøg i
kommunestande.
Hver kommune vil få en kommunestand, som kort og godt er en mundtlig
præsentation af den læring, som kommunen har fået fra arbejdet med de
konkrete indsatser i partnerskabet. Hver kommune får en stand, som
bemandes af en eller flere repræsentanter fra kommunen. De skal holde et
kort oplæg for stående tilhørere. De øvrige kommuner får muligheder for at
besøge standene. Kommunerne opfordres til at medbringe plancher eller
uddele hand-outs, da der ikke er mulighed for Power Points.
Der deltager ligeledes politikere på midtvejsseminaret. Standene giver
mulighed for at politikerne kan få inspiration og gode eksempler fra andre
kommuners arbejde med kvalitetsudvikling.
Det praktiske
– Der er to runder besøg i kommunestande.
– Den første runde: Repræsentanter fra den ene halvdel af kommunerne
præsenterer deres arbejde i hver deres kommunestand. Resten af
deltagerne besøger stande efter eget valg
– Den anden runde: Repræsentanter fra den anden halvdel af kommunerne
præsenterer deres arbejde i hver deres kommunestand. Resten af
deltagerne besøger stande efter eget valg
– Det betyder, at hver kommune kun skal præsentere deres eget arbejde én
gang
– Hver deltager har mulighed for at besøge to stande. Dem, der skal holde
oplæg for egen kommune, vil kun kunne besøge en stand
– Der afsættes 15 minutter til oplæg og 10 minutter til spørgsmål og
feedback– kommunen står selv for at holde tiden
– Det forventes, at der vil deltage ca. 10 gæster på hver kommunestand
Indhold
– Kommunen skal kort præsentere arbejdet i partnerskabet ved at vælge et
nedslag fx involvering af forældre i arbejdet med digitale
læringsprogrammer
– Fokus for præsentationen skal være, hvilken læring fra arbejdet
kommunen gerne vil formidle videre
– Oplægget afsluttes med drøftelse af et spørgsmål til brug for de
fremadrettede arbejde med indsatsen i partnerskabet, som kommunen
gerne vil have feedback på. Det kan fx handle om, hvordan læringen fra
arbejdet kan fastholdes i kommunen og udbredes til andre kommuner
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Forberedelse
– Hver kommune skal forberede en kort præsentation som beskrevet
ovenfor med fokus på at formidle læringspunkter fra jeres arbejde, som
andre kommunerne kan lade sig inspirere af
– Hver kommune skal sende en overskrift med tema for standen og et
spørgsmål, som de gerne vil drøfte med tilhørerne. Dette vil indgå i
programmet for dagen, så tilhørerne kan forberede sig.
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