Program for sjette samling i pulje 7
Tidspunkt: 29. og 30. januar 2018
Sted: Park Inn Hotel, Gardermoen
Mål for samlingen: Deltakerne skal få inspirasjon og konkrete råd til fortsatt
spredning og forankring av det videre arbeidet med Vurdering for læring
Mandag 29. januar 2018
Kl. 09.30 – 10.00

Kaffe, te og rundstykker

Kl. 10.00 – 10.25

Velkommen og innledning v/Utdanningsdirektoratet

Kl. 10.25 – 11.10

Refleksjoner fra 2 deltakere i pulje 7:
• Hva har vi fått til?
• Hva ville vi gjort annerledes?
• Hva er planene for veien videre?

Kl. 11.10 – 11.30

Pause

Kl. 11.30 – 13.00

Fra skoleeier til klasserom og verksted - Noen momenter
v/Svein Erik Fjeld, Læring og vekst

Kl. 13.00 – 14.00

Lunsj

Kl. 14.00 – 15.30

Formålet med gruppearbeidet er at deltakerne får ideer og råd om
hvordan videreføre utviklingsarbeidet på vurdering for læring i sin
kommune/skole. Forbered deg derfor på å si noe om og diskutere
følgende:

Forberedt
gruppearbeid jf.
invitasjonen.

•

Hva vil være gode grep for å bygge videre på erfaringene
fra satsingen, og hva kan/bør du gjøre for at grepene blir
fulgt opp i kommunen/hos skoleledelsen? 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.

Kl. 15.30 – 15.45

Pause

Kl. 15.45 – 16.30

Tips og erfaringer v/Julie Lysberg, Bodø kommune, ressursperson
og tidligere utviklingsveileder i Ungdomstrinn i utvikling

Utdanningsdirektoratet inviterer til felles middag på hotellet kl. 19.00.
De som vil delta på middagen, gir beskjed om dette ved påmelding.

Tirsdag 30. januar 2018
Postadresse:
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Besøksadresser:
Schweigaards gate 15 B, Oslo
Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar

Telefon:
+47 23 30 12 00
Telefaks:
+47 23 30 12 99

E-post:
post@utdanningsdirektoratet.no
Internett:
www.utdanningsdirektoratet.no

Bankgiro:
7694 05 10879
Org.nr.:
NO 970 018 131 MVA

Side 2 av 2

Kl. 08.30 - 09.30

Praksisinnlegg v/Kristine Waters, ass rektor ved Ajer
ungdomsskole, Hamar kommune

Kl. 09.30 – 09.50

Pause

Kl. 09.50 – 11.30

Assessment for Learning - Supporting change in schools
v/Gordon Stobart, professor emeritus University of London

Kl. 11.30 – 12.30

Lunsj

Kl. 12.30 – 13.00

Gruppediskusjon

Kl. 13.00 – 14.00
inkl pause

Fagfornyelsen v/Utdanningsdirektoratet

Kl. 14.00 – 14.30

Kort om sluttrapporter
Avslutning og evaluering

