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Til
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
Tid: 6. og 7. mars 2017
Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
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 temaet være det fjerde prinsippet for god
underveisvurdering, dvs. egenvurdering og elevinvolvering.
- Andre dag av samlingen vil fokus være på skoleutvikling og kompetanseutvikling.
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




Les teksten om egenvurdering og elevinvolvering, og se filmen om egenvurdering og
selvregulert læring som du finner på samme nettside.
leser artikkelen «Vurdering og selvregulert læring» av Therese N. Hopfenbeck.
Leser Meld. St. 28 – kap 5.1 Underveisvurdering (s. 57 – 59)

Forberedt gruppearbeid – dag 2:
Formålet med gruppearbeidet er å utveksle idéer og erfaringer som kan hjelpe deg å drive
lærende nettverk.
Hver deltaker legger frem et forberedt innlegg (5-6 min):
Hvordan planlegger du å gjennomføre neste nettverkssamling i din kommune/din skole?
o Presenter formål, innhold og organisering av samlingen, og hvordan dette skal følges
opp etterpå. Hvordan har dere eventuelt planlagt å involvere PPT og
voksenopplæringen.
Postadresse:

Telefon:

E-post:

Bankgiro:

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO

+47 23 30 12 00

post@utdanningsdirektoratet.no

7694 05 10879

Schweigaards gate 15 B, Oslo
Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar

+47 23 30 12 99

www.utdanningsdirektoratet.no

NO8876940510879

NO 970 018 131

DNBANOKK

Besøksadresser:

Telefaks:

Internett:
Org.nr.:

IBAN:

BIC/SWIFT
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Si også noe om hvilke forventninger det er til deltakerne når det gjelder forarbeid og
etterarbeid til denne samlingen.
Formuler en konkret problemstilling du ønsker innspill på fra de andre i gruppa.

Påmelding til samlingen
Påmelding skjer via denne lenken, innen 16. februar 2017. I påmeldingen blir du bedt om
å skrive et par setninger om hva du synes er mest utfordrende med egenvurdering og
elevinvolvering.
Bestilling av overnatting
Deltakerne må selv reservere og betale hotellrom på konferansehotellet eller på andre
hoteller i nærheten. Rom kan reserveres på konferansehotellet innen 16. februar, ved å
klikke på følgende lenke: UDIR16
Dersom dere har spørsmål angående samlingen, kan dere ta kontakt med
Heidi.Paulsen@udir.no eller Reidunn.Aarre.Matthiessen@udir.no
Vel møtt til fjerde samling!

Vennlig hilsen

Hedda Birgitte Huse
fungerende avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent

Heidi Paulsen
seniorrådgiver

