


Velkommen til nettverkssamling 2!

Ha gjerne på skjerm hvis du har mulighet ☺

Endre navnet ditt slik:

Trinn – Skole - Navn

Klikk «participants + more + rename. God Zoom-etikette:

1) Ha på kamera om du kan

2) Slå av lyden når du ikke 

skal si noe

3) Still spørsmål i chat



Plan for samlingene:

• Samling 1: Hva er nytt i den nye læreplanen, og hvorfor?
• Fagets relevans

• Kjerneelementene

• Dybdelæring og kompetansebegrepet

• Samling 2: Kompetansemål og den lange kompetansereisen
• Erfaringsdeling

• Fagets kompetansemål

• Hvor er elevene våre på vei?

• Samling 3: Vurdering

• Samling 4: Tverrfaglighet



Dagens samling

• Påkobling

• Erfaringsdeling (gi innspill) og ressursdeling

• Kompetansemålene

• Hvordan tenke progresjon?

• Reelle, livsnære oppgaver og utfordringer

- IGP: alene, gruppe, padlet

Plan for neste samling



Påkobling



Erfaringsdeling i grupper
(40 min inkl. pause)



Kompetansemålene i faget



PAUSE frem til 1100, så tar vi siste 
innspurt ☺



Kompetansemålene i faget



Kompetansemålene i faget

Oppgave: 

Velg deg ett kompetansemål fra ditt trinn. Analyser hva som er kunnskap, hva som er 

ferdigheter og reflekter over hva du vil legge vekt på i undervisningen.

Individuelt 5 min

Gruppe 15 min + 10 min pause



Reelle, livsnære utfordringer

•Hvorfor har vi skole?

• Hva trener vi elevene våre til?

• Engelsk: Å samtale med en elev fra en annen skole i ti minutter 
om et forberedt tema.

• Mat og helse: Å planlegge, handle til, lage og evaluere en middag

• Kroppsøving: Å bidra i et fellesskap sammen med andre, der alle 
føler seg inkludert



Den lange kompetansereisen
Den lange kompetansereisen



Mellomarbeid:
• Hvordan kan slike oppgaver se ut på slutten av året, eller på slutten 

av hovedtrinn (2., 4., 7, 10.)?

• Lag et forslag til en slik situasjon. 
Del ditt forslag med de andre.
Gi innspill til hvert forslag.

• Konkretiser hvordan elevenes kompetanse bør se ut på dette 
tidspunktet

Vær forberedt til å dele neste gang ☺



Neste samling

• En hel digital dag – hva er best for dere?

• Lunsj – en time?

• Hva innenfor vurdering vil vi snakke om?

• En del for barneskole, og en for ungdomsskole?

• Egenvurdering, karaktervurdering, ulike tilbakemeldinger, halvårsvurdering?

• https://nettskjema.no/a/174105

https://nettskjema.no/a/174105


Spørsmål og innspill ☺


