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Jag är nöjd med konferensen i sin helhet
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Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
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Jag är nöjd med innehållet dag 1
22 svar
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Jag är nöjd med innehållet dag 2
22 svar
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Det här tar jag med mig från konferensen:
20 svar

Det
var inspirerande att få en liten inblick i hur andra pedagoger arbetade och
vilka olika förutsättningar vi har. Jag hoppas på fler pedagogträffar i mindre
grupper i framtiden. Det var svårt att hinna prata med alla, trots eller pga ett
fullspäckat schema. Mer tid till frågor och fördjupning hade varit
bra.



kul
att träffa kolleger, få inspiration, knyta kontakter, jobba i ws tillsammans (
Moniques)
Det
är väldigt bra att mötas och byta erfarenheter.
Inspirerande
möten och samtal. Att vi är ett mycket kompetent arbetslag. Att de unga
poängterade vikten av professionell utrustning för att behålla tonåringarna.
Lekfullhet. Målet med en konstnärlig mötesplats...


Här är några förslag kring hur jag vill fortsätta utveckla ämnet i min stad:
18 svar

Något
att fundera vidare på.
En
stor miss att Barbros rapport ej togs upp och diskuterades, likaså att öppen
verksamhet ej fick dela med sig av sina erfarenheter och sina
svårigheter
Jag
håller mig öppen inför vad som händer i omvärlden. ( världen och
konstvärlden):
Utforma
ett evenemang som utgår från bildämnet. Med inspiration från Malmö och det
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