Til
ressurspersoner for skoleeiere i pulje 7 i satsingen Vurdering for læring
kontaktperson hos skoleeier
kontaktperson hos Fylkesmannen

Invitasjon til sjette og siste samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 7 i den nasjonale
satsingen Vurdering for læring
Vi ønsker velkommen til samling for ressurspersoner i pulje 7. Hver kommunale skoleeier
og private skoleeier har mulighet til å delta med inntil to personer.
Tid:
Mandag 29. januar og tirsdag 30. januar 2018
Sted: Park Inn Hotel, Gardermoen
Målet for samlingen:
Deltakerne skal få inspirasjon og konkrete råd til spredning og forankring av det videre
arbeidet med Vurdering for læring
Programmet for samlingen legges ut på nettsiden www.udir.no/vfl under Nasjonal satsing
- pulje 7.
Utdanningsdirektoratet inviterer til en felles middag mandag 29. januar kl. 19.00 og vi
håper at flest mulig ønsker å delta. Vi tar forbehold om at tidspunktet kan endres. De
som vil delta på middagen, gir beskjed om dette ved påmelding.

Forberedelse til samlingen:
Som forberedelse til innlegget til Gordon Stobart dag 2 ber vi om at dere leser vedlagte
artikkel:

•

«Moving beyond the classroom» av Louise Hayward fra boka Developing Teacher
Assessment av John Gardner, Wynne Harlen, Louise Hayward, Gordon Stobart og Martin
Montgomery.

Som forberedelse til innlegget om fagfornyelsen dag 2 ber vi om at dere leser vedlagte temanotat:

•

Lese temanotatet Fag og fornying – sentrale idear og begrep, av Torbjørn Ryssevik
https://www.utdanningsforbundet.no/varpolitikk/kunnskapsgrunnlag/publikasjoner/2017/fag-og-fornying--sentrale-idear-ogbegrep/

Formålet med gruppearbeidet på dag 1 er at deltakerne skal få ideer og råd om hvordan
videreføre utviklingsarbeidet knyttet til vurdering for læring i sin kommune/skole.
Forbered deg derfor på å diskutere følgende:
•

Hvordan kan dere bygge videre på erfaringer fra satsingen? F.eks bruk av
ressurspersonens kompetanse, erfaringer fra deltakere i satsingen, videreføring
av nettverk og kobling til andre satsingsområder.

•

Hva kan dere gjøre for å skape tid og motivasjon i det videre arbeidet med
vurdering for læring? F.eks for å involvere de som ikke har deltatt og motivere for
videre praksisutvikling.

Vi forventer at alle deltakere bidrar på gruppearbeidet og deler erfaringer med andre.
Påmelding til samlingen
Påmelding skjer via denne lenken innen torsdag 10. januar 2018.
http://skjema2.udir.no/digiforms/htmlViewer?documentId=1750
Bestilling av overnatting
Deltakerne må selv reservere og betale hotellrom på konferansehotellet eller på andre
hoteller i nærheten. Det er reservert rom på hotellet til avtalepris, som frigis 15.01.2018.
Etter denne datoen kan vi ikke lenger garantere hverken pris eller ledighet.
Dere kan bruke denne lenken for å booke rom 29.-30.01.18:
http://www.parkinn.com/bookingentrance?language=en&sitaCode=OSLPQ&arrival=29/01/2018&departure=30/01/2018&
paccode=UD1801
Om dere eventuelt ønsker å booke per telefon kan dere ringe tlf. 02525 og oppgi
følgende kode: UD1801

Dersom dere har spørsmål angående samlingen, kan dere ta kontakt med
Reidunn Aarre Matthiessen rma@udir.no eller Trude Saltvedt, tsa@udir.no
Vel møtt til den siste samlingen i pulje 7!

Med vennlig hilsen
Hedda Huse
Avdelingsdirektør

Reidunn Aarre Matthiessen
seniorrådgiver

