NNS-Biblioteket
– Ny Nordisk Skole har fået sit eget bibliotek på EMU.dk
Gratis webinarer om spændende, aktuelle emner er bare et af tilbuddene i EMU’s
tema om Ny Nordisk Skole. Snart også blog og instruktionsvideoer.
Et webinar er et online-seminar/kursus, hvor du møder en underviser/oplægsholder
og andre webinar-deltagere direkte på nettet. Det er for alle og kræver blot en
computer eller tablet med adgang til internettet.
Du kan tilmelde dig allerede nu.

emu.dk/tema/ny-nordisk-skole
Scan koden eller klik ind på url’en

”Målstyret undervisning”
Webinar: tir. 17/6-14 med Victoria Iverssøn
Victoria Iverssøn er lærer ved Vedbæk skole og har inspireret af John Hattie og James
Nottingham selv udviklet en række undervisningsmaterialer til arbejdet med
målstyret undervisning og læring for alle.
Dato: Tirsdag den 17. juni 2014,
kl. 14.30-15.30.
Tilmelding på linket nedenfor.

Læs mere. Klik eller indsæt linket i din browser: korturl.dk/x3d

”Glade ben giver kloge børn”
Webinar: tir. 24/9-14 med Nanett Borre
Nanett Borre, motorisk konsulent med speciale i sansemotorik udgav i 2012 sammen
med FOA bogen ”Små glade ben – om arbejdet med dagplejebørns motorik og
sanser” og har siden udgivet en revideret udgave målrettet vuggestuer.
Men deltagere fra hele 0-18-årsområdet er velkomne.
Dato: Onsdag den 24. sept. 2014,
kl. 14.30-15.30.
Opslag og tilmelding kommer senere.
Læs mere. Klik eller indsæt linket i din browser: korturl.dk/1u0

”Veje til uddannelse” (ny dato)
Webinar: tir. 21/10-14 med Anne Görlich, CeFU
Deltag i et Ny Nordisk Skole-webinar med Anne Görlich, der er ansat i et PhDstipendiat ved Center for Ungdomsforskning (CeFU). I sin forskning har hun
undersøgt, hvilke unge der har svært ved uddannelse, og hvad det kræver for, at de
kan tage en uddannelse. Deltagere fra hele 0-18-årsområdet er velkomne.

"Polariseringen af unge – store
forskelle blandt unge øger
marginaliseringen og dermed
behovet for ekstra indsatser."
Læs mere og tilmelding. Klik eller indsæt linket i din browser: korturl.dk/hg7

Dato: Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 14.00-15.00.
Oplægsholder: Anne Görlich, PhD-stipendiat, CeFU på Aalborg Univ. i Kbh.
Sted: Webinaret streames fra UNI•C. Du deltager fra din egen computer.

I oplægget vil Anne Görlich komme ind på emner som:
 Polariseringen af unge – store forskelle blandt unge øger marginaliseringen og
dermed behovet for ekstra indsatser.
 Hvem er de unge, der har svært ved uddannelse? – en karakteristik af de
problematikker, der kendetegner de unge, der har brug for støtte.
 Hvad har de brug for? – et forsøg på at pege i retning af: støtte, håndholdt
indsats, samarbejde mellem ungeinstanser, faglig progression.
 Hvad betyder selvtillid og tillid for uddannelse og hvordan hjælpes de unge i
den retning?

Hvem kan tilmelde sig?
Medarbejdere, ledere og vejledere fra institutioner, der allerede er med i Ny Nordisk
Skole - samt andre interesserede, i det omfang, der er plads på webinaret.

Det kan du finde i NNS-Biblioteket på EMU
• Korte resuméer og links til relevant forskning om forandring på hele
0-18 årsområdet
• Resuméer og links til relevante evalueringer og undersøgelser
• Koblinger mellem de konkrete NNS-netværks forandringsprocesser
på den officielle Ny Nordisk Skole-hjemmeside og
forskningseksempler på NNS-Biblioteket
• Video- og lydklip fra konferencer, kurser og interviews om
forandringsprocesser på 0-18 årsområdet
• Information om arrangementer, kurser og konferencer, der er
relevante for NNS-institutioner
• En række webinarer fyldt med inspirerende oplæg for alle Ny Nordisk
Skole-institutioner. Deltag real-time eller gense materialerne senere,
når det passer dig.
• Videouddrag og præsentationer fra de afholdte webinarer.
Nyheder
Følg med på EMU.dk, og i temaet Ny Nordisk Skoles nyhedsbreve, hvor vi blandt
andet annoncerer kommende NNS-webinarer.

Kontakt
Har du en idé, spændende input eller en god historie?
Eller har du og din institution mod på at blogge.
Du kan altid kontakte redaktøren for EMU.dk's temaside om Ny
Nordisk Skole, Mette Vennerstrøm.
Mail: vennerstroem@hotmail.com
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