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Informasjon om år to i prosjekt Læringsmiljø Hadeland - ”Vurdering 
for læring i et godt læringsmiljø” 

 
I samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, prosjektgruppa for Læringsmiljø Hadeland og med innspill 
fra skolene etter orienteringsmøte for rektorer og skolekoordinatorer den 6. mai, legges det opp til et 
år 2 innen Læringsmiljø Hadeland som vil få overskriften ”Vurdering for læring i et godt læringsmiljø”. 
Fokus vil bli lagt på å videreføre arbeidet med læringsmiljø og samtidig løfte inn et godt 
vurderingsarbeid som et viktig element i det å skape en god og meningsfull skolehverdag for elevene - 
en av grunnmurene i det gode læringsmiljø. 
 

Samme organisering som i år 
Strukturen på skolenes arbeid med prosjektet blir som inneværende år. Det 
skal arbeides i lærergrupper og grupper av andre medarbeidere, samt 
nettverk for skoleledere. Det skal være en skolekoordinator på hver skole 
og hver gruppe må ha en gruppeleder – helst vedkommende som har 
denne rollen inneværende år. Skolens ledelse må ha god kontakt med 
prosjektet ved at det fortsatt skal være en prosjektgruppe på hver skole 
som jevnlig har fokus på arbeidet. Prosjektgruppa er i mange 
sammenhenger ensbetydende med plangruppa. Her må også 
gruppelederne møte jevnlig for felles drøfting av hvordan prosjektet går å 
skolen.  
 
Nytt av året er at modulene for lærerne vil bli etterfulgt av en praksisperiode før en sender inn 
besvarelse og får tilbakemelding fra høgskolen.  
 
For våren blir det et eget opplegg med utprøving av den gode vurderingspraksisen kombinert med et 
arbeid med å utvikle mål og kriterier på måloppnåelse innen ulike fag. Resultatet av dette arbeidet vil 
bli samlet på regionalt hold og forsøkt sammenfattet til et felles oppsett av mål og kriterier for 
Hadeland innen de ulike fagene.  
 

Program for 2011-2012 
Programmet er fremdeles under utarbeidelse, så det kan bli noen endringer underveis. Men i 
hovedsak planlegger vi følgende: 

 
Gjennomføring for lærerne: 
Fagdag onsdag 17. august.  
Bergslia gjestestuer. U-trinn kl. 08.30 – 11.30 og b.trinn kl. 12.30 – 15.30. Gruppelederne for andre 
medarbeidere deltar også + evt. SFO-leder som ikke er gruppeledere. Orientering om årets prosjekt 
og innledning til modul 1. U-trinnet starter arbeid med modul 1 på egen skole resten av dagen. B-
trinnet jobber videre med modul 1 halve neste dag. Foredragsholder er professor Stephen Dobson. 
 

Modul 1 – vurderingskultur 
- Vurderingsprinsipper - hva er en god vurdering? 
- Vurderingsredskaper – gjennomgang og introduksjon av ulike metoder for å praktisere en god 

vurdering. 
- Utvikling av egen praksis mellom modul 1 og modul 2. Fortsatt bruk av observasjon – gjerne 

på konkrete punkter som er gitt som en del av oppgaven til modulen.  
- Oppgavebesvarelse – sendes inn etter praksisperioden – frist før høstferien – 30. september 

 
 
Modul 2 – Faglig kommunikasjon og tilbakemelding til elevene 

- Tilbakemelding og fremovermelding: Hva er målet? Hvor langt har eleven kommet? Hvordan 
kommer eleven seg videre? Elevens oppfattelse og anvendelse av vurderingen.  



   

- Utvikling av egen praksis mellom modul 2 og modul 3. Fortsatt bruk av observasjon – gjerne 
på konkrete punkter som er gitt som en del av oppgaven til modulen.  

- Oppgavebesvarelse – sendes inn etter praksisperioden – frist 2. desember. 
 

 
Fagdag 3. januar: 
Intro til modul 3 og videre konkret gjennomgang av prinsipper for gode målformuleringer og gode 
kjennetegn på måloppnåelse. Professor Thomas Nordahl. Sannsynligvis halv dag med videre arbeid 
på egen skole.  

 
 
Modul 3 – a) vurdering og elevinvolvering, b) utvikling av mål og kjennetegn på 
måloppnåelse i de enkelte fagene. 

a) Sammenfatter modul 1 og 2 og tilfører elevinvolveringsperspektivet i forhold til arbeid med å få 
til gode og forståelige kjennetegn på måloppnåelse. Innsendingsoppgave som går ut på å 
prøve ut prinsippene for god vurderingspraksis på et mål eller en liten del av et fag + 
refleksjon rundt dette. Sendes SEPU før veiledningsbesøk i mars. Veiledningsbesøket kan 
bruke den skriftelige besvarelsen som et utgangspunkt for veiledningen. 

b) Arbeid med utvikling av gode målformuleringer og gode kjennetegn på måloppnåelse. 
Baseres på det som er presentert på fagdagen. Prøves ut i praksis og justeres. Dette sendes 
prosjektkoordinator innen 1. mai. Det gjøres en regional redigeringsjobb på dette.  

 
 
2. Opplegg for andre medarbeidere 
Samme struktur som inneværende år for modul 1 og 3 med 
innsending. Modul 2 blir en heldagssamling for alle. Foreløpig 
forslag på temaer: 

o Modul 1 – oktober – 4 timer: Hva er god veiledning- og 
tilbakemeldingspraksis. 

o Modul 2 – 3. januar – felles heldag for alle: Eksterne 
foredragsholdere. Arbeid med utfordrende elever, evt. 
mer om relasjonell kompetanse. 

o Modul 3 – mars – 4 timer: Arbeid med utfordrende 
elever, evt. mer om relasjonell kompetanse evt. 
oppfølging av modul 1 eller fagdagen.  

 
 
3. Opplegg for skolelederne 
Mer info om dette kommer. Nettverksgruppene opprettholdes eller ommøbleres litt. Utgangspunkt i å 
følge opp modulene – spesielt modul 2 med den formelle trekanten. Innsending av 
refleksjonsoppgaver. Gjøre skolelederne trygge på den formelle delen av vurdering. Mer info om dette 
ved skolestart. 
 
 
 
NB1! 
Det vil ikke bli satt spesielt fokus på vurdering med karakter i dette løpet. Det kommer et 
opplegg fra Utdanningsdirektøren i Oppland i løpet av året. Ungdomsskolelærerne vil bli koblet 
inn på det. 
 
NB2! 
Ang. videreutdanning i ”Pedagogisk ledelse i praksis” – studiet starter ved årsskiftet 2011-
2012. Årets arbeid med modulene tilfredsstiller arbeidskravet i emne 1. Mer om dette når det 
legges ut info på høgskolens hjemmeside. 
 
 

Nyhetsbrevet skal spres til alle ansatte i grunnskolene på Hadeland, PPT, fagorganisasjoner, 
skoleeier og andre interesserte. Skolene formidler til sine ansatte. 

 


