2. Orientering til forældre om MEEBOOK og om elevplaner – skoleåret
2016-17
Første Orientering til forældre om MEEBOOK … blev udsendt i september
2016. Første Orientering til forældre om MEEBOOK … ligger nu på skolens
hjemmeside som underpunkt under INFORMATION.
Det er nu tid til en opfølgning.
Det viser sig, at det tager længere tid at implementere MEEBOOK, end først
antaget. Det er en konstatering ikke blot lokalt, men også kommunalt.
Meget kort fortalt skal alle lærere, i alle fag, lægge årsplaner ind i MEEBOOK.
Uden årsplaner – ingen MEEBOOK elevplaner. Men det er ikke gjort med, at
lægge årsplaner ind i MEEBOOK: lærerne skal også lægge diverse undervisningsforløb ind i MEEBOOK, og derefter nøjagtigt udvælge, hvilke forløb, der
skal danne baggrund for elevplanen.
Grundlæggende er der ikke modstand mod at bruge MEEBOOK, men det tager
lang tid at finde ud af, hvordan vi skal bruge portalen og til hvad. Dette arbejde
besværliggøres af, at hele læringsplatforms-tænkningen er ny – og selve portalen er ny. Vi kan konstatere, at MEEBOOK udvikles efterhånden som brugerne
i det daglige arbejde finder nye udfordringer og fejl i værktøjet, og melder disse
tilbage til producenten.
For os betyder det, at vi – i skoleåret 2016/17 - må trække i land på den
tidligere udsendte ambition om at udgive elevplaner i MEEBOOK . I stedet
udgiver vi elevplanen i elevplansværktøjet fra Its learning (SkoleIntra).
Vi tror på, at MEEBOOK på lidt længere sigt vil blive et godt værktøj for både
lærere, elever og forældre.
Det er ambitionen, at der i skoleåret 17- 18 lægges overordnede årsplaner ud for
alle fag i MEEBOOK. Det skal fortsat være målet, at vi laver elevplanerne i
MEEBOOK, så snart vi har mulighed for at lave dem i en tilfredsstillende kvalitet,
og helst næste skoleår.
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