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RUNDE 1 – CA. 45 MINUTTER










Find sammen med de kolleger, som har det samme ikon som dig. Der er opsat meeting points i
plenumlokalet
Find et sted, hvor I kan sidde uforstyrret sammen. Medbring opgavebeskrivelse (Den hænger
ved meeting point)
Fortæl jeres gode historier til hinanden. To minutter pr. mand. Ingen afbrydelser.
Stil spørgsmål. Uddyb. Stil flere spørgsmål.
Få afklaring på, hvordan I kan gøre de andres historier til jeres egne.
Udvælg den bedste historie.
Gennemgå den bedste historie, så I alle er i stand til at fortælle den videre.
Hold en kort pause
Vær klar til runde to klokken 11.30 - vi starter i plenumlokalet
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RUNDE 2 – CA. 45 MINUTTER









Find sammen med de kolleger, som har den samme farve som dig. Der er opsat meeting points
i plenumlokalet.
Find et sted, hvor I kan sidde uforstyrret sammen. Medbring opgavebeskrivelse (Den hænger
ved meeting point)
Fortæl de gode historier I hver især har med fra runde 1. To minutter pr mand. Ingen
afbrydelsen. Husk at fortælle, hvorfor det er netop denne historie, som er gået videre til runde
2.
Stil spørgsmål. Uddyb. Stil flere spørgsmål.
Få afklaring på, hvordan I kan gøre de andres historier til jeres egne.
Udvælg den bedste af de bedste historier. Overvej, om det er en historie, som fortjener at blive
delt i plenum.
Vær tilbage i plenumlokalet klokken 12.00
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FOKUSGRUPPE
Rådet for Sikker Trafik skal lave en ny lærervejledning til materialet 360°. Vi mangler lærere til en fokusgruppe.
Hvem kan deltage?


Du skal være lærer i 8., 9. eller 10. klasse og gerne undervise i dansk, samfundsfag eller kristendom.



Du behøver ikke at have kendskab til materialet på forhånd.



Du behøver ikke at være færdselskontaktlærer

Hvor og hvornår?


Fokusgruppen afholdes hos Rådet for Sikker Trafik på Lersø Parkalle 111, 2100 København Ø



Tidspunktet er 24. marts 2020 fra 17.30 – 20.30

Hvad skal du gøre, hvis du vil være med?


Skriv en mail til Rosa Nissen på rn@sikkertrafik.dk. Du får endelig besked om deltagelse senest en uge før fokusgruppen afholdes



Alle deltagere får et supergavekort på 500 kroner, samt forplejning
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