Informasjon og forslag til bruk av nettsiden
Denne nettsiden om fagfornyelsen er utarbeidet av ansatte
ved Universitetet i Agder i samarbeid med Agder
fylkeskommune. Lærere og skoleledere har vært viktige
bidragsytere i prosessen. Vi setter pris på innspill og
forslag til videre utvikling av siden.
Innholdet på nettsiden må ses på som forslag og eksempler til arbeid med
fagfornyelsen og øvrig lov og forskrift. Endelig tolkning må gjøres med utgangspunkt i
lov og forskrift.
Siden består av:
Hovedside
• Inngang til felles og fagbaserte ressurser
• Introduksjonsopplegg: «Refleksjon: Lov og forskrift». Film og oppgaver som
kan brukes individuelt eller i tverrfaglige grupper. Opplegget inviterer til
refleksjon rundt lov og forskrift i skolen og inviterer til planlegging av videre
arbeid med læreplanverket. (Tidsbruk 1-2 t)
• Podcast: Læringspodden episode 1 – En prat om DeKomp
• Eksterne ressurser
Fire temasider om fagfornyelsen som kan brukes uavhengig av fag:
• Overordnet del: Videoer, oppgaver, podcast og eksterne ressurser knyttet til
tematikk i Overordnet del. Opplegg og oppgaver er delt inn i fire deler:
o Opplæringens verdigrunnlag
o Kompetanse i fagene
o Tverrfaglige temaer
o Profesjonsfellesskap og skoleutvikling
Filmer og oppgaver kan brukes individuelt og i tverrfaglige grupper. (Tidsbruk:
1-2 t per del til oppgavene, vi anbefaler at videoer eventuelt utforskes i forkant
av fellesøkt)
•

Læreplan i fag: Videoer, oppgaver, podcast og eksterne ressurser knyttet til
struktur og tematikk i læreplan i fag etter fagfornyelsen. Opplegg og oppgaver
er delt inn i tre deler:
o Læreplan i fag: Delen om faget
o Læreplan i fag: Kompetansemål og progresjon
o Fremtidseleven: Konkretisering og refleksjon
Filmer og oppgaver kan brukes individuelt og i fagseksjoner. Oppgavene er
lastet opp i Wordformat og kan redigeres etter behov. (Tidsbruk: 2-4 timer per
del)

•

Planlegging: Videoer og oppgaver knyttet til planlegging med eksempler fra
kroppsøving. Opplegg og oppgaver er delt inn i to deler:
o Planlegging del 1
o Planlegging del 2
Videoer og oppgaver kan brukes individuelt og i fagseksjoner. (Tidsbruk: 2 t
per del)

•

Vurdering: Video, oppgaver og podcast knyttet til vurdering i fagfornyelsen og
ny vurderingsforskrift. Opplegg og oppgaver er delt inn i to deler:
o Vurdering
o Fremtidseleven: vurdering
Filmer og oppgaver kan brukes individuelt, i fagseksjoner og i tverrfaglige
grupper. Oppgavene er lastet opp i Wordformat og kan redigeres etter behov.
(Tidsbruk: 2-4 t per del)

Fem fagpakker i fagene kroppsøving, matematikk og norsk
• Kroppsøving:
o Læreplan i fag
o Vurdering
o Planlegging
• Matematikk
• Norsk
To temasider om digital kompetanse
• Digitale ferdigheter for lærere
• E-læringskurs i digitale verktøy til bruk i undervisningen
Arbeid med nettsiden
Nettsiden er bygget tematisk og tilpasset både selvstendig individuelt utviklingsarbeid
og felles organisert utviklingsarbeid på skolen. Ved organisert arbeid anbefales
følgende:
1. Kartlegging av behov og valg av tematikk
2. Individuelt forarbeid – utforsking av tema gjennom video, podcast, eksterne
kilder
3. Samarbeid om oppgaver i fellesøkt
4. Evaluering
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