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

Invitasjon til andre samling for ressurspersoner og representanter
for skoleeiere i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, pulje 7
Velkommen til 2. samling i pulje 7. Hver kommunale skoleeier og friskole kan delta med
inntil to personer på samlingen, hvorav den ene er skoleeiers ressursperson i satsingen.
Kontaktperson hos Fylkesmannen er også velkommen til å delta på samlingen.
Tid: Torsdag 8. og fredag 9. september 2016
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo
Tema for samlingen
- Første dag vil hovedtemaet være det første av de fire prinsippene for god
underveisvurdering: Elevene lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som
er forventet av dem. Planlegging av opplæringen og en god vurderingspraksis
forutsetter god læreplanforståelse.
- Andre dag vil temaet være organisering av kompetanseutviklingen i satsingen med
hovedvekt på «lærende nettverk».
Programmet for samlingen er lagt ut på nettsiden til pulje 7.
Papirløs samling
Før samlingen vil invitasjon, program og 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
1. God vurderingspraksis forutsetter god forståelse av læreplaner. Se film 2 og 4 om
progresjon og kompetanse i læreplanen. Dette er to korte filmer som varer
henholdvis 11 og 12 minutter.
2. Les artikkelen jobb med læreplan, mål, kjennetegn og kriterier
3. På forrige samling fikk alle kommuner/friskoler ett eksemplar av boka til Gordon
Stobart «Ekspert i læring». Les «kap 4. Er det klart for alle?»
4. Les artikkelen «Skoler i nettverk – dialogkonferanser som læringarena», av Torbjørn
Lund. Artikkelen ble delt ut på den første samlingen. Gi oss en tilbakemelding
dersom du ikke har artikkelen, så sender vi den pr post.
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5. Formålet med gruppearbeidet dag 2 er å dele idéer til innhold og organisering av
kompetanseutviklingen i satsingen. Gruppearbeidet vil bli organisert etter Gallery
Walk (Talk) metoden. Vi ber alle deltakere om å forberede seg til å legge fram i ca 5
min hver om følgende tema:
- Hva gjør eller hva planlegger skoleeier/ressursperson å gjøre for
o at lærende nettverk skal fungere som læringsarenaer for deltakerne
o å støtte utviklingsprosessene på skolene
o å ivareta det vurderingsfaglige innholdet på de lokale samlingene
Påmelding til samlingen
For påmelding: http://skjema2.udir.no/digiforms/htmlViewer?documentId=1372
Frist: 25. august 2016
Overnatting og reise
Alle deltakere må bestille og betale overnatting og reise selv. Deltakere som ønsker
overnatting på konferansehotellet bør reservere hotellrom snarest og helst innen 10. juli.
Vi kan ikke garantere at hotellet har ledige rom til avtalepris etter denne fristen. Rom
reserveres ved å sende en epost til hotellet: conference.cl.christiania@choice.no med
referanse 625178. I tillegg må du oppgi kortnummer og utløpsdato ved bestilling.
Du er velkommen til å delta på felles middag 8. september på Egon Restaurant, Byporten.
Deltakerne betaler selv. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å delta på middagen.
Dersom dere har spørsmål angående samlingen, kan dere ta kontakt med
Heidi.Paulsen@udir.no (23 30 12 28) eller Reidunn.Aarre.Matthiessen@udir.no (23 30 27
22).
Vel møtt til andre samling!
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