VELKOMMEN TIL
HORDALANDSMØTET
2018/2019
HOTELL SCANDIC FLESLAND AIRPORT
ONSDAG 2. JANUAR 2019
For første gang skal Hordalandsmøtet arrangeres slik at alle ansatte på skolene har mulighet
for å delta på det som skjer.
Når vi samles på hotellet går alle til duk og dekket bord, og vi på Åsane har, i samarbeid med
Nordhordland, forsøkt å sette sammen et program som ivaretar alle grupper av ansatte.
Vi håper programmet vil falle i smak, og gleder oss til å møte dere til trivelig samvær, gode
samtaler, lærerike forelesninger og spennende opplevelser. Som dere vil se av programmet
har vi lagt opp til noen aktiviteter der alle deltar samlet, og vi har delt opp noe av dagen i
ulike aktiviteter for ulike grupper ansatte.

PROGRAM FOR DAGEN:
09.30 – 10.00 Ankomst, registrering, mingling, kaffe og småmat
10.00 – 10. 15 Velkommen, orientering om dagen, kulturelt innslag v. Åsane fhs.

10.15 – 11.15 Psykisk helse og uhelse v. psykolog Elin Hordvik. (alle deltar)

Sosialpedagogisk arbeid – kun reservert for pedagogene?
De tilfeldige møtene, hvordan blir eleven sett- alle ansattes ansvar.

11.15 – 11.45 Pause – kaffe / te / vann
11.45 - 12.30 Pedagogisk personale/kontorpersonale.
Psykolog Elin Hordvik: Elevsamtalene som styringsverktøy og fortrolig møtepunkt
mellom lærer og elev.
11.45 – 12.30 IKV-kjøkken møter kjøkkensjefen på hotellet, Mats Lekve, for å være med på
lunsjforberedelser.
11.45 – 12.30 Vaktmestre: Omvisning i tekniske rom på hotellet v. teknisk sjef Bård Alvstad
12.35 – 14.00 Lunsj – kulturelt innslag fra Åsane fhs.
14.00 – 16.00 Vaktmestre – BKK eget opplegg. (Minibuss fra hotellet til BKK på Kokstad)
14.00 – 15.00 Pedagogiskpersonale / IKV kjøkken – kontor
Forelesning om kjønnsmangfold v. Ingrid L Bakken

15.00 – 16.00 Kontorpersonale; tid til samtaler og erfaringsutveksling.
15.00 – 16.00 IKV- kjøkken: «Scandic hotellene og dietter» v kjøkkensjef Mats Lekve
15.00 – 16.00 Ledersamling – fellesmøte for rektorer/ass.rektorer-inspektører
15.00 – 16.30 Pedagogisk-personale: – Finn I Birkeland fra Åsane leder økten
Deling av erfaring fra en sosialpedagogisk utfordring.
Vi deler inn i grupper på 8 med representanter fra flest mulig skoler. Alle deltakere
får inntil 2 minutter til å presentere en erfaring de har gjort, og som de gjerne deler
med kolleger fra andre skoler. Spørsmål – samtale. (Kaffe og småmat på gruppene)
16.00 – 16. 40 Pause mingling - kaffe og småmat. (kontor,kjøkken,vaktmestre)
16.40 – 17.00 FHSR / organisasjonene – informasjon (alle deltar)
17.00 – 18.00 Marco Elsafadi: «Arbeidsglede, (dårlig) kjemi og sunt selvsnakk». – et foredrag til
inspirasjon og ettertanke. (Alle deltar)
18.00 – 18.15 Kort oppsummering / Takk for i dag

Med vennlig hilsen
Alle ansatte på Åsane folkehøgskole

