Magnus Runnvall, utbildningsledare

2018-02-07

Pedagogiskt centrum på Erik Dahlbergsgymnasiet
”Av personal, för personal- vi lär av varandra”
Personal: (kan bli fler)
Bibliotekarier: Fn Ulrika Boström och Emmelie Ernst.
IT- pedagog-/ er: Fn Jonathan Eklöf, lärare i historia, Urban Gillberg lärare i vvs/ kyl- teknik
mm (och Ralf Hintz, lärare i fysik och matematik)
Lektor Svenska/IKT: Fn Therese Haglind lektor samt lärare i svenska, historia,
religionskunskap och filosofi
Skolledningsrepresentant: Fn Magnus Runnvall, utbildningsledare
Träffar: ca 2 per termin

Syfte med Pedagogiskt centrum:
•
•
•
•
•
•

Arbeta för att ge grundläggande medie- och informationskompetens hos
elever och lärare.
Arbeta för effektivt resursutnyttjande av skolans resurser i form av fysiskt
och digitalt material.
Vara ett centrum för studieteknisk kunskap/ organisation, analog och digital.
Ordna workshops och föreläsningar inom ovanstående områden, både med
interna och externa ledare, (t ex källkritik, gymnasiearbetesteknik, etik på
nätet och IKT i undervisningen).
Initiera till det kollegiala lärandet genom delaktighet i ämneslag/
arbetslag/kurser.
Komplettera lärarna i kurser.

Ett delmål för verksamheten:
Få utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass” årligen.
Aktiviteter
✓ Ta fram en tidsplan för ”bibliotekets” möte med elever i olika kurser/ vilken kurs som
helst
✓

Resurstid i biblioteket/ workshops för lektor och IT- pedagog-/ er

✓

Vara framåtspanade och innovativa inom olika

✓

Inventera resurser som används, både analoga och digitala, av de olika
ämnesgrupperna och enskilda lärare

✓

Initiera hur vi kan sprida inhämtad kunskap vid av skolan bekostade kurser och
konferenser

✓

Katalogisera digitalt var lektionsmaterial ämnesövergripande eller ämnesspecifikt finns
fysiskt/ digitalt material

✓

Initiera till olika projekt/ forskningsprojekt på ED

✓

Aktiviteter i biblioteket: ge omgående information/ stöd, ta fram sökvägar för material
till olika kurser, ge information på mentorstid, ta fram databaser och gratismaterial för
olika kurser, ge elever stöd i form av inläst material via inläsningstjänst och e-lib,
samordning av gymnasiearbetesdokumentation

