ULF i Aarhus inviterer til
”Temamøde om udvikling af forløb med ungdomsuddannelserne og om brobygning”
Resultater og inspiration fra projektet Faglige Fællesskaber* – Slot- og Kulturstyrelse og ULF i Aarhus, Aarhus Kommune

Tirsdag den 30. oktober kl. 12.00-15.00 på ARoS
TEMAER FOR DAGEN:
Udvikling af forløb til de eksterne læringsmiljøer i samarbejde med ungdomsuddannelser.
Erfaringer og resultater – ARoS, Kvindemuseet og Naturhistorisk Museum i Aarhus.
Brobygning og de eksterne Læringsmiljøer.
Netværk og samarbejde mellem ungdomsuddannelser og eksterne læringsmiljøer. Erfaringer og resultater.

PROGRAM:
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 12.40

Frokost
Velkomst
Erfaringer med udvikling af forløb til tre museer sammen med ungdomsuddannelser
• ARoS ved formidlingsudvikler Anne Mette Høncke
- ”Kunst og Kemi”
- ”Spejlinger, krop og identitet”
		
• Kvindemuseet ved formidlingsinspektør Anna Svenning
- ”FRIHED, LIGHED OG SØSTERSKAB. Om kønsdebatter og ligestillingskampe i 1970’erne og nu”
- ”Er du køn? Et danskfagligt forløb om køn, magt og sprog”
• Naturhistorisk Museum ved formidlingsinspektør og skoletjenesteansvarlig Pernille Mølgaard Andersen
- ”Ulven – en drabscase i naturvidenskabeligt regi”
- ”Køn og præstationer”
Summeopgaver/aktiviteter til deltagerne omkring deres erfaringer samt spørgsmål til oplægsholderne
Kl. 13.35
Kl. 14.15
Kl. 14.30
Kl. 15.00

Erfaringer med brobygning og samarbejde i intrface/GYMuSKO ved Sally Thorhauge
Pause
Krydsfeltet mellem Eksterne læringsmiljøer, ungdomsuddannelser og kommunen
- Erfaringer med netværksarbejde ved Mikkel Hollænder Jensen
Tak for nu

Yderligere information:

Tilmelding:

Mikkel Hollænder
ULF i Aarhus
jhmi@aarhus.dk

Tilmeld dig senest den 10. oktober 2018 via vores online
formular: https://goo.gl/forms/KGMqp2ODeeDksdqv2

Målgruppe:

Parkering:

ULF-udbydere, skoleledere, rektorer, partnere fra projektet
Faglige Fællesskaber mfl.

Der er mange betalingspladser lige ved siden af: Scandinavian
Congress Center og Musikhuset i Aarhus

Pris:
Det er gratis at deltage. No show fee 250 kr.

* Faglige Fællesskaber er et toårigt projekt under Slot- og Kulturstyrelsen: Projektets overordnede sigte er bl.a.: Styrket samarbejdsrelation ml. folkeskolens
ældste klasser, ungdomsuddannelse og kulturinstitutioner gennem ambassadørnetværk og fælles udvikling af nye forløb, hvor undervisere og elever inddrages
fra start til slut. Styrket overgang for folkeskolens ældste elever til ungdomsuddannelsen via de eksterne læringsmiljøer og anvendelse af kreative og innovative
metoder i aktuelle/virkelige problemstillinger i en praksis, der adskiller sig fra undervisningen i klasseværelset, samtidig med at der foregår tydelig læring.

www.ulfiaarhus.dk

