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Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 7
Private skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 7
Kontaktperson for satsingen hos Fylkesmannen

Invitasjon til informasjonsmøte for skoleeiere i den nasjonale
satsingen, Vurdering for læring - pulje 7
Vi ønsker skoleeiere i pulje 7 velkommen i satsingen Vurdering for læring.
Utdanningsdirektoratet arrangerer et informasjonsmøte for alle skoleeiere i puljen, jf.
invitasjonsbrevet til Fylkesmannen 09.12.2015.
Møtet avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo den 17. mars 2016 kl. 10:00 – kl.
15:30.
Hensikten med møtet er å informere om satsingen og klargjøre premissene for deltakelse,
roller og oppgaver. Programmet for samlingen følger vedlagt.
Skoleeier kan melde på inntil 3 deltakere. Vi anbefaler at det fra kommunene møter en
representant på ledernivå fra hver enkelt kommune i tillegg til den medarbeideren som skal
følge opp satsingen lokalt. Fra private skoleeiere anbefaler vi at en representant fra styret
sammen med rektor/leder på den enkelte skole stiller. Kontaktperson for satsingen hos
Fylkesmannen er også invitert til møtet.
Påmelding med navn, stilling/rolle, kommune/skole m.m. skjer via denne lenken.
Frist for påmelding til møtet er fredag 4. mars 2016. Deltakerne bestiller og dekker
selv reise og eventuell overnatting.
Plan for satsingen skal sendes til Fylkesmannen innen 15.09.2016. Når Fylkesmannen har
godkjent planen vil Utdanningsdirektoratet utbetale midler til skoleeier.
Vi oppfordrer dere til å lese grunnlagsdokumentet for satsingen og mal for skoleeiers plan
før møtet. Klikk her!
For ytterligere informasjon, ta kontakt med Heidi.Paulsen@udir.no og tlf. 23 30 12 28 eller
Reidunn.Aarre.Matthiessen@udir.no og tlf. 23 30 27 22.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Sissel Skillinghaug
Avdelingsdirektør

Heidi Paulsen
Seniorrådgiver
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Program for skoleeiermøte pulje 7 den 17. mars 2016.
(med forbehold om endringer)

Kl. 09.30 – kl. 10.00

Kaffe, te og rundstykker

Kl. 10.00 – kl. 13.00
(inkl. pauser)

Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet
Vurdering for læring- hvorfor, hva og hvordan?
- Føringer og forventninger i satsingen
Hva skjer nå?
- Oppstart og oppfølging

Kl. 13.00 – 14:00

Lunsj

Kl. 14.00 – kl. 15.00

Erfaringer fra skoleeier/ressursperson som har deltatt
i tidligere puljer
- Bærum kommune
- Giske kommune
Refleksjon og spørsmål

Kl. 15.00 – kl. 15.30

Nettressurser www.udir.no/vfl
Spørsmål og oppsummering av dagen

