
INNKALLING TIL NETTVERKSMØTE  
 

 
Dato: 13. november 2019 
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 15.00 
Sted: AKG 
Forarbeid:  
Ta med: Alle må ha med seg egen PC 
Etterarbeid:  
 
Kl. Innhold 
12.00 Oppstart – Dagen i dag  

 
12.20 Erfaringsdeling:  

Rafsbotn skole presenterer hvordan de har jobbet med tverrfaglig tema på 
ulike trinn de siste årene. 

13.05 Pause 

13.15 Gruppearbeid med bruk av IGP-metoden 
Se baksiden for info om gruppearbeidet. 
Gruppeinndeling: Småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet  

14.45 Oppsummering og veien videre 
Questback – dagen i dag og veien videre.  
Neste nettverkssamling onsdag 5. februar. 

 
 
 
Vi ønsker dere alle velkommen til et innholdsrikt nettverksmøte!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snu arket! 



Gruppearbeid med IGP-metoden: 

I gruppearbeidet skal vi arbeide med presentasjonen fra Rafsbotn skole som bakteppe, 

kombinert med egne tanker og ideer på tverrfaglig arbeid. I fagfornyelsen er det tre 

tverrfaglige temaer som skal implementeres i opplæringen: folkehelse og livsmestring, 

demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. 

Den individuelle delen av oppgaven utfordrer deg til å reflektere rundt noen spørsmål der du 

skriver ned dine tanker og meninger. Her er det kun behov for å ta korte notater og stikkord. 

Etter individuell del tar vi rekkefremlegg i gruppe på disse spørsmålene. Når alle i gruppa har 

presentert sine tanker, så skal gruppen lage noen felles punkter som kan presenteres i 

plenum. 

Individuelt: 15 minutter 

Gruppe: 50 minutter 

Plenum: 25 minutter 

 

1) Hvor skal vi? 

Med utgangspunkt i målsettingen «Lærere, assistenter og ledere skal legge til rette for 

læring i fagene innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati 

og medborgerskap, og bærekraftig utvikling», skal du reflektere over og lage en kort 

beskrivelse av ønsket tilstand på din skole 1-2 år fram i tid. 

2) Hvor er vi? 
● Hva er tilstanden på din skole i dag? Reflekter over og lag en kort beskrivelse av din 

og skolens bruk av læreplaner i dag.  

● Som lærer eller leder er du en del av en profesjon og ett/flere profesjonsfellesskap. 

Hvilke profesjonsfellesskap har dere på din skole, og hvordan brukes de til kollektiv 

læring og kompetanseutvikling. Hvordan bruker dere for eksempel team eller 

faggrupper til å lære med og av hverandre? 

 

3) Hvordan komme seg dit? 

Med utgangspunkt i de to foregående spørsmålene og dine refleksjoner, gi et kort innspill på 

det du mener er viktig eller skal til for at dere skal lykkes med kompetansepakken og med å 

nå fram til målene. 

 

 


