Inspirationsmøde for vejledere og ressourcepersoner i Silkeborg

Teammødet under overfladen
– gruppedynamikker og psykologisk tryghed i teamet
Dato: 28. september kl. 09.00-12.00
Program:
•
•
•
•
•
•

Velkommen og introduktion til dagens program
Kollegialitetskultur
Perspektivskifte i teamsamarbejde – øvelse med afsæt i case
Psykologisk tryghed i teamet
Omsætning i praksis - proces i grupper
Afrunding og tak for nu

Forberedelse: Du bedes inden mødet læse vedhæftede dokument med case og
opgavebeskrivelse.
Sted: Mødet foregår online via platformen Zoom via dette link:
https://viadk.zoom.us/j/63143947272?pwd=VkdNQW1YeEo0OFlyZUFpVEl2RHBuUT09
Evt. kode: 842143

Mødets indhold: Reflekterende dialoger i teams handler om at udfordre hinandens
grundantagelser og udvide forståelser af praksis for på den måde at udvikle hinandens
handlemuligheder. Men uenighed kan være vejen til at se praksis på nye måder, men også en
barriere for samarbejde. Det handler om gruppedynamikker, tillid og tryghed som forudsætning for
professionel læring og samarbejde. Det er målet med mødet, at du får udvidet forståelsen for
teamsamarbejde og får eksempler på, hvordan du kan understøtte reflekterende dialog i
teamsamarbejde.
Undervisere: Karina Engelund og Kamille Pöckell, EVU - VIA University College

Om netværksmøderne skoleåret 2021/2022: Gennem årene 2018-2020 har ressourcepersoner
fra alle skoler deltaget i udviklingsforløb om reflekterende dialoger og rollen som PLFressourceperson. I den forsatte indsats Alle skal med er der fokus på, at disse PLFressourcepersoner og -vejledere fortsat understøttes i rollen og opgavevaretagelsen. Derfor er der
i skoleåret 21/22 to møder for ressourcepersoner. De to møders indhold er uafhængig af
hinanden, så man kan deltage i det ene eller begge møder alt efter behov. Næste møder er d. 2.
marts. Kl. 09.00-12.00, hvor formålet er at genbesøge rollen som PLF-ressourceperson og
understøtte ledelse og ressourceperson(-er) i jeres fortsatte fokus og opgavevaretagelse.
Tilmeldingsfrist til mødet i marts er er d. 7. feb. Tilmeldingslink udsendes i januar 22.

Kontakt i PPL: Mette Bak Bjerregaard mbbj@silkeborg.dk

