Til
Ressurspersoner for kommunale og private skoleeiere 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: torsdag 21. og fredag 22. september 2017
Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen
Hver kommunale skoleeier 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 på samlingen.
Målet med samlingen: Økt kunnskap om hvordan skape god sammenheng
mellom underveisvurdering og standpunktvurdering.
- Første dag vil handle om faglig progresjon og utvikling av kompetanse, og bruk av
informasjonskilder for å følge med på elevens utvikling og læring.
- Andre dag vil handle om sammenhengen mellom underveisvurdering og
standpunktvurdering.

Programmet for samlingen legges ut på nettsiden til Vurdering for læring - pulje 7.
Udirs presentasjoner blir lagt ut på nettsiden i forkant av samlingen.
Resten av presentasjoner og filmopptak blir lagt ut i etterkant av samlingen.
Forberedelse til samlingen
Som en forberedelse til dag 1, ber vi om at dere:
Ser filmen om pedagogisk bruk av prøver i underveisvurderingen:
https://vimeo.com/183639615
Tenker gjennom hvordan resultatene av nasjonale prøver blir fulgt opp i din
kommune/skole.
Til dere som ikke allerede har sett Udirs filmer om kompetanse og progresjon i
læreplanen, så anbefaler vi også å se disse:
-

http://www.udir.no/ny-forside/laring-ogtrivsel/vurdering/filmer/videoforedrag/praksis-i-skolen/a-jobbe-med-lareplan/

Til dere som ikke allerede har lest Udirs nye nettartikler, så anbefaler vi også å lese disse:

-

Følg med på læringen underveis: https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/vurdering/underveisvurdering/folg-med-pa-laringen/
-

Halvårsvurdering i fag: http://www.udir.no/ny-forside/laring-ogtrivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/

-

Standpunktvurdering: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/

Som en forberedelse til dag 2, ber vi om at dere:
- Ser filmen om sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering fra
Hommelvik ungdomsskole
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-fralaresteder/sammenhengen-mellom-underveis--og-sluttvurdering/

Påmelding til samlingen
Påmelding skjer via denne lenken innen 1. september 2017.
http://skjema2.udir.no/digiforms/htmlViewer?documentId=1662
Det blir felles middag på konferansehotellet torsdag den 21. september kl. 19.00.
Bestilling av overnatting
Deltakerne må selv reservere og betale hotellrom på konferansehotellet eller på andre
hoteller i nærheten. Vi har reservert rom på Park Inn Hotell til avtalepris. Reservasjon
skjer via denne lenken: http://www.parkinn.com/bookingentrance?language=en&sitaCode=OSLPQ&arrival=21/09/2017&departure=22/09/2017&
paccode=UT1709 eller ved å ringe 67 02 40 00. Da må du oppgi følgende kode: UT1709.
Hotellet kan ikke garantere ledige rom eller avtalepris etter 01.09.17.

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 femte samling!

Med vennlig hilsen
Hedda B Huse
avdelingsdirektør

Reidunn Aarre Matthiessen
seniorrådgiver

