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Ressurspersoner for kommunale skoleeiere og friskoler i pulje 7
Andre representanter for skoleeiere
Kontaktperson hos Fylkesmannen

Invitasjon til samling for ressurspersoner og representanter for
skoleeiere i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, pulje 7
Velkommen til tredje samling for ressurspersoner i pulje 7.
Tid: 5. og 6. desember 2016
Sted: Thon Hotel Opera
Hver kommune og friskole kan delta med inntil to personer på disse samlingene, hvorav den
ene er skoleeiers ressursperson i satsingen. Kontaktperson hos Fylkesmannen er også
velkommen til å delta på samlingen.
Tema for samlingen
- Første dag av samlingen vil hovedtema være det andre og tredje prinsipp for god
underveisvurdering, dvs. tilbakemeldinger og råd i læringsprosessen. I tillegg vil
sammenhengen mellom læringsmiljø og vurdering for læring bli belyst.
- Andre dag av samlingen vil temaet være skoleutvikling og organisering av
kompetanseutviklingen.
Programmet for samlingen er lagt ut på nettsiden til pulje 7.
Papirløs samling
Før samlingen vil Utdanningsdirektoratets presentasjoner for samlingen bli lagt ut på
nettsiden til pulje 7. Filmopptak og andre presentasjoner blir lagt ut på nettsiden rett i
etterkant av samlingen.
Det vil ikke bli delt ut kopier av presentasjoner under samlingen. I og med at
Utdanningsdirektoratets presentasjoner blir lagt ut på nettsiden i forkant av samlingen, vil
det være mulig å ta utskrift for de som ønsker det.
Vi forutsetter at alle deltakere forbereder seg godt til samlingen
Vi gjør oppmerksomme på at det til denne samlingen er noe mer forberedelsesstoff enn
tidligere. Vi oppfordrer allikevel alle til å forberede seg godt for å få best mulig utbytte av
samlingen.
1. Les teksten om å gi gode faglige tilbakemeldinger
2. Se filmen Læringsmiljø som en forutsetning for VFL (ca. 1 time). Noter deg noen
stikkord fra filmen som du tenker er særlig viktig og som du kan bruke i
gruppearbeid på dag 1.
3. Les artikkelen «Skoleleiing og kvalitetsvurdering Korleis leie kunnskapsutviklande
kvalitetsarbeid av Knut Roald. Noter deg gjerne noe du merker deg spesielt, stusser
over eller som du synes er spesielt viktig i denne artikkelen.
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4. Formålet med gruppearbeidet på dag 2 er å utveksle idéer og erfaringer med
møter/lokale samlinger som kan hjelpe deg med å følge opp satsingen lokalt.
 Forbered deg til å legge fram en konkret utfordring med møter/lokale
samlinger i din kommune eller friskole som du ønsker innspill på fra de andre
i gruppa (2-3 minutter)
I tillegg vil boken «Tilbakemelding for læring og utvikling», av Siv M. Gamlem være relevant
for denne samlingen (og særlig kapittel kap. 4 og 7).
Påmelding til samlingen
Påmelding skjer via denne http://skjema2.udir.no/digiforms/htmlViewer?documentId=1447
innen 20. november 2016.
Det blir felles middag 5. desember for de som er interesserte i det. Deltakerne betaler selv.
Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å delta på middagen.
Bestilling av overnatting
Deltakerne må selv reservere og betale hotellrom på konferansehotellet eller på andre
hoteller i nærheten. Ta kontakt med hotellet på epost opera@thonhotels.no, eller telefon,
24 10 30 00 og oppgi referansenummer 24179092 ved bestilling av rom på
konferansehotellet innen 31. oktober 2016.
Dersom dere har spørsmål angående samlingen, kan dere ta kontakt med
Heidi.Paulsen@udir.no eller Reidunn.Aarre.Matthiessen@udir.no.
Vel møtt til tredje samling!
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