TÄNKTANKEN - ÅRSTASKOLAN
C:41 Lärarförbundets monter
PROGRAM TISDAG 26 APRIL
10:00 – 10:30 | Tänktankten Barsamtal – Språkundervisning och delakultur
Vi drar igång hela SETT-veckan med Lotta Bohlin, förstelärare på Årstaskolan, som i detta barsamtal möter Sara Bruun, förstelärare
på Furutorpskolans högstadium i Vinslöv och Annika Sjödahl, förstelärare i svenska och engelska på högstadiet vid S:t Iliansskolan i
Enköping. Samtalet kommer kretsa en hel del kring språkundervisning och delakultur.
Gäster: Sara Bruun @sarabruun3 och Annika Sjödahl @annikasjodahl
Värd: Lotta Bohlin @lottabo

11:00 – 11:30 | Dagens Kodknäck åk 7-9 med Robert Hegestedt
”Hinderbana med Lego Mindstorms”
Idag får du prova på Dagens Kodknäck tillsammans med Robert Hegestedt @robato_se, NO-lärare i åk 7-9 på Årstaskolan. Häng med
oss och testa på att koda. Begränsat antal platser, så kom i tid om du vill prova på.

11:40 – 12:10 | Mikroföreläsning – Vill du veta mer om Väsby Lärlabb?
Per Falk @perfal, IT-strateg och processledare på utbildningskontoret i Upplands Väsby kommer ge dig svaren på vad ett lärlabb är.
Kort beskriver de själva det som ”Ett labb eller inkubator inom skola och lärande erbjuder en dynamisk mötesplats och process där man
jobbar med utveckling av människor, lärande och skola.”.

12:30 – 13:00 | Tänktanken Barsamtal – Förutsättningar för en god lärandemiljö
Biträdande rektor Kalle Enström på Årstaskolan har till dagens barsamtal bjudit in Oscar och Jonas för att prata kring förutsättningar
för en god lärandemiljö. Oscar Semb är nybliven rektor på Skogshöjdens skola och IT-rådgivare Trollhättan stad samt drivet sitt Semb
Education. Jonas Johansson, ursprungligen utbildad lärare från Finland, men sedan många år tillbaka förstelärare på Årstaskolan
(även innan titeln existerade) samt PRIM-gruppen på Stockholms Universitet.
Gäster: Oscar Semb @oscarsemb och Jonas Johansson @jonjohan
Värd: Kalle Enström @kalleenstrom

13:40 – 13:55 | Mikroföreläsning – Inkludering
Gunilla Lindqvist, fil. dr i pedagogik med bakgrund som lärare och specialpedagog, kommer att prata om begreppet inkludering – hur
skolor kan arbeta förebyggande och hur inkluderande lärmiljöer skapas genom inkluderande förhållnings- och arbetssätt. Hon arbetar
för närvarande som lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet samt lektor i pedagogik vid
Högskolan Dalarna.
Hennes forskningsintresse rör olika yrkesgruppers syn på, och arbete med barn i behov av särskilt stöd i förskola och skola. Hon
intresserar sig särskilt för frågor kring inkludering.

15:15 – 16:15 | Tänktanken Talkshow
Tänktankens första talkshow för detta år gästas av Ulrika Ahlqvist – entreprenör, lärare, förälder, handledare,
positivitesspridare och här på SETT för att hålla en inspirerande föreläsning om hjärnan, byggd på aktuell och banbrytande
hjärnforskning. Dagens andra gäst är Carl Heath, forskare på Interactive Institute Swedish ICT med ett särskilt fokus på IT, lärande och
design. Han har också en förkärlek för makerkulturen och skapande av olika slag. Värd för talkshowen är Årstaskolans Martin
Fernström, förstelärare och omtyckt föreläsare.
Gäst: Ulrika Ahlqvist och Carl Heath @carlheath
Värd: Martin Fernström @martinfernstrom

16:15 – 16:30 | Intervju med årets vinnare – Trevor Dolan Foundation
Lisa Heino, Utbildningspolitisk utredare på Lärarförbundet, intervjuar årets vinnare.

