
                                                                         

 

 

Fylkesmannen i Hedmark, Utdanningsforbundet Hedmark, 

Utdanningsforbundet Oppland og KS Hedmark og Oppland inviterer  

skoleeiere, skoleledere og tillitsvalgte til 

temadag om fagfornyelsen 

 

 

For å få til god involvering i fagfornyelsen og godt lokalt arbeid med læreplaner, er det viktig at ulike aktører 

møtes på tvers av nivå og roller for å drøfte og bygge felles forståelse for prosessen knyttet til fagfornyelsen. 

 

 

11. april 2018___ Scandic Ringsaker___kl.09.45 -15.30 

 



Formål med dagen 

 Hvordan kan vi sammen jobbe for å bli involvert i prosessen som pågår og være godt forberedt på det 

som kommer? 

 Hva betyr fagfornyelsen for oss? 

 Hvordan kan tillitsvalgte og ledere sammen motivere for engasjement på egen skole? 

 Deling av erfaringer, se på mulighetene og avklaring i forhold til roller.  

 

Program 

09.45 Registrering og kaffe/te og noe å bite i 

10.15     Velkommen ved Fylkesmannen, Utdanningsforbundet og KS 

10.30 Innledninger fra Marianne Lindheim, KS og Einar Ove Standal, Utdanningsforbundet.  

12.00 Lunsj 

13.00     Dybdelæring v/ Frantz Gregersen, Imtec 

14.15     Pause  

14.30 Hvordan lede endring gjennom samskapt læring? v/ Erlend Dehlin, NTNU 

15.30 Vel hjem 

 

 

 

Bli med å bygge framtidas skole! 

Påmelding innen 16.mars på Utdanningsforbundet Hedmark sin hjemmeside 

https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/hedmark/kurskalender/temadag-om-fagfornyelsen/  

Arrangementet er gratis og kostnadene dekkes av arrangørene. 

Vi oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til delta både med representanter fra ledelsen og tillitsvalgte.  
 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

Anne Cathrine Holth Rannveig Theisen Egil Reinemo Jane Camilla B. Bergh 
Utdanningsdirektør 
Fylkesmannen i Hedmark 

Fylkesleder  
Utdanningsforbundet 
Oppland 

Fylkesleder  
Utdanningsforbundet 
Hedmark 

Rådgiver utdanning 
KS Hedmark og Oppland 

FMHEach@fylkesmannen.no 

93045414  
  

ranthe@udf.no  

93223332 
egirei@udf.no 

91778595 
jane.camilla.bergh@ks.no  

97530148 
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Forberedelse for deltakere 
Alle deltakere må ha lest ny overordnet del: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-

prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf  

 

Når du leser, tenk gjennom:  

Hvordan kan jeg helt konkret bidra til kvalitet i læreplanverk/fagfornyelsen, og prosessen med forankring og 

implementering? 

 

 

Bakteppe 

Fagfornyelsen er i gang. Ny overordnet del av læreplanverket er fastsatt. De første skissene til kjerneelementer i 

skolefagene er lagt åpent ut. Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre faget og det mest 

betydningsfulle innholdet elevene skal lære på skolen. Kjerneelementer skal bestå av sentrale begreper, 

metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget.  

Lærere, skoleledere og lærerutdanning kan diskutere skissene i sine ulike profesjonsfellesskap og gi innspill til 

gruppene ved å gå inn på denne lenken.  
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