Program for 4. samling i pulje 7 - Vurdering for læring
(med forbehold om endringer)
Tidspunkt: 6. og 7. mars 2017
Dag 1
Kl. 09.30 – 10.00

Kaffe, te og rundstykker

Kl. 10.00 – 10.35

Velkommen og innledning v/Udir
Forskrift og styringsdokumenter 4. prinsipp

Kl. 10.35 – 10.50

Pause

Kl. 10.50 – 13.00
Inkl. pause

Selvregulering og vurdering for læring
- med fokus på hvordan vi lærer alene og sammen med andre
v/Therese Hopfenbeck, Universitetet i Oxford

Kl. 13.00 – 14.00

Lunsj

Kl. 14.00 – 14.45

Praksisinnlegg

Kl. 14.45 – 16.30
(inkl. pause)

Gruppearbeid:
Del 1 – Påstandspill – en måte og diskutere forståelse og dilemmaer
Del 2 – Samskaping
Hva er det viktigste dere har lært i dag?
Hvordan vil dere jobbe videre med dette når dere kommer hjem?

Dag 2
Kl. 08.30 – 10.30

Gruppearbeid (Forberedt):
Formålet med gruppearbeidet er å utveksle idéer og erfaringer som
kan hjelpe deg å drive lærende nettverk (i kommunen/egen skole).
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.
o Si også noe om hvilke forventninger det er til deltakerne når
det gjelder forarbeid og etterarbeid til denne samlingen.
o Formuler en konkret problemstilling du ønsker innspill på fra
de andre i gruppa.

Kl. 10.30 – 10.45

Pause

Kl. 10.45 – 11.30

Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling v/Roald Jensen,
Høgskolen i Østfold

Kl. 11.30 – 12.30
Kl. 12.30 – 13.30

Lunsj
Forts. Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling v/Roald
Jensen, Høgskolen i Østfold

Kl. 13.30 – 13.45
Kl. 13.45 – 14.25

Pause
Midtveis - hva har skjedd så langt i pulje 7?
Et lite innblikk fra noen deltakere:
o Hva har dere fått til? Hvilke justeringer skal gjøres? Hva skal
dere konkret gjøre nå for å komme videre?

Kl. 14.25 – 14.30

Avslutning og evaluering

