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En hjelp til gjennomføring av:
o elevsamtalen
o dialog om annen utvikling
o tilbakemelding orden og oppførsel
o skole-hjemsamtalen

Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp
HAUGESUND©KOMMUNE
Utarbeidet av Arbeidsgruppen i Elevvurdering, Haugesund kommune etter mandat fra Styringsgruppen © 2011

1

OVERSIKT ELEVVURDERING OG FORELDRESAMARBEID
forskrift til opplæringsloven

I forskrift til opplæringsloven
av 2010 kapittel 3,
Elevvurdering i grunnskolen og
kapittel 20, Foreldresamarbeid
i grunnskolen, pålegges skolen
å gjennomføre ulike samtaler
og tilbakemeldinger.

Innhold:
Oversikt over krav til innhold i samtaler og tilbakemeldinger
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Eksempel 1A: Tankekart for Elevsamtale om faglig utvikling
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Eksempel 1B:Tankekart for Dialog om annen utvikling og Tilbakemelding orden og oppførsel
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Eksempel 2B: Samtaleskjema for Dialog om annen utvikling og Tilbakemelding orden og oppførsel for ung.tr.*
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Eksempel 3B: Samtaleskjema for Dialog om annen utvikling og Tilbakemelding orden og oppførsel for barnetr.
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Eksempel 4A: Oversikt og nøkkelspørsmål for Skole-hjemsamtalen for barnetrinnet
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Eksempel 4B: Spørsmålsskjema for Skole-hjemsamtalen for barnetrinnet
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____________________________________________________________________________________________________

Hvordan strukturere samtalene?
Hovedinnholdet i Elevsamtalen, Dialog om annen utvikling og Skole-hjemsamtalen er fastlagt i
forskrift til opplæringsloven, men strukturen på samtalen er valgfri. Samtalene kan gjennomføres ved
hjelp av tankekart eller en kan benytte spørsmålsarkene som er utarbeidet. Spørsmålene som er
formulert til hvert område er ment som innspill til samtalen. Ellers er det viktig å velge fokusområder
og vurdere hvilke punkter som bør vektlegges. Alle samtaler må tilpasses den enkelte elev.
*Ved gjennomføring av Skole-hjemsamtalen for ungdomstrinnet er det ment at både eksempelskjema 2A og 2B benyttes
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Oversikt over krav til innhold i elevsamtalen, dialog om annen utvikling,
tilbakemelding i orden og oppførsel og skole-hjemsamtale
Elevsamtale om
faglig utvikling

Dialog om
annen utvikling

Tilbakemelding
orden og oppførsel

Minst en gang pr. halvår, Jf Elevsamtalen
§3-11 og Halvårsvurdering i fag §3-13

Jf § 3-8, Prinsipper for opplæring - Læringsplakat,
Generell del L-06, Opplæringslov §1.1,
Det psykososiale miljø i opplæringslovens §9a-3
og rundskriv Udir-1/2010 av 11.08.2010

Jf §3-5, §3-6, §3-7 og Halvårsvurdering i
orden og oppførsel §3-15

KRAV TIL INNHOLD:
-

KRAV TIL INNHOLD:

Utvikling i forhold til kompetansemål
Mestring og forventninger
Råd om veien videre

-

Psykososiale læringsmiljø/mobbing (§9a-3)
Elevens daglige arbeid (§20-3)
o
Sosial kompetanse
o
Samarbeid
o
Motivasjon for læring
o
Læringsstrategier
o
Tilpasset opplæring
o
Elevmedvirkning

KRAV TIL INNHOLD:
-

Orden (§3-5)
Oppførsel (§3-5)
Fravær (§3-5 og 3-41)

I Haugesund Kommune skal elevsamtalene gjennomføres jevnlig i løpet av semesteret
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html#3-11

Link:

http://www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=2112
http://www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=533

Skole-hjemsamtalen
I henhold til forskrift til opplæringsloven §20-3 om foreldresamarbeid i grunnskolen, må samtaleskjema til
skole-hjemsamtalen inneholde både Elevens faglige utvikling og Dialog om annen utvikling.
Tilbakemelding orden og oppførsel kan i følge §20-3 gis muntlig eller skriftlig.

1. Elevens faglige
utvikling

2. Dialog om annen
utvikling

3. Tilbakemelding
orden og oppførsel

Jf. Prinsipper for opplæring - Læringsplakat - Generell del L-06 - Opplæringslov §1.1 - Halvårsvurdering §3-15
I tillegg skal foreldre få muntlig eller skriftlig:
a)
b)
c)
d)

varsling om elevers fravær
varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså
godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf § 3-7
informasjon om eleven og foreldrene sine plikter etter opplæringsloven og forskriften
annen viktig informasjon om eleven med mindre denne er underlagt taushetsplikt eller annen lovgivning.

Krav til dokumentasjon §3-16: “Det skal kunne dokumenteres at undervegsvurdering er gitt”
Forslag til oppfølging:
1.-7.trinn: Legges ved en liste i klassedagboka som viser dato og navn på oppmøtte for samtalene
8.-10. trinn: Dato og navn på oppmøte til samtale føres manuelt/digitalt
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Elevsamtale om faglig utvikling

EKSEMPELARK 1A

Minst en gang pr. halvår, Jf Elevsamtalen § 3-11 og Halvårsvurdering i fag §3-13

Utvikling i
forhold til
kompetansemålene

Elevsamtalen

Mestring og
forventninger
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Råd om veien
videre

EKSEMPELARK 1B

Dialog om annen utvikling

Jevnlige samtaler med kontaktlærer.
Jf § 3-8, Prinsipper for opplæring - Læringsplakat, Generell del L-06, Opplæringslov §1, Det psykososiale miljø i opplæringslovens § 9a-3
og rundskriv Udir-1/2010 av 11.08.2010

Tilpasset
opplæring

Læringsstrategier

og
lærestrateg
ier

Psykososialt
læringsmiljø
/ mobbing

Dialog om
annen
utvikling

Motivasjon
for læring

Elevmedvirkning

Sosial
kompetanse

Samarbeid

Tilbakemelding orden og oppførsel
Jf §3-5, § 3-6, § 3-7 og Halvårsvurdering i orden og oppførsel § 3-15

Orden

Tilbakemelding
orden og
oppførsel

Fravær

HAUGESUND©KOMMUNE

Oppførsel
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Forslag til samtaleskjema for ungdomstrinnet

Elevsamtale om faglig utvikling
Minst en gang pr. halvår, Jf Elevsamtalen, § 3-11og Halvårsvurdering for fag, § 3-13

Innhold:

Kommentar:

Utvikling i forhold til
kompetansemålene
Samtale om faglig utvikling i de ulike
fagene
Er du klar over hva du skal lære i de ulike
fagene?
Forstår du kriteriene for ulik grad av
måloppnåelse?

Fag, mestring, utfordringer
og forventninger
Er du fornøyd med det nivået du presterer
i faget?
Hva forventer du av deg selv?
Hvilken karakter ønsker du deg til
standpunkt og eksamen?
Vet du hva som skal til for å forbedre dine
faglige resultater?
Hvilke undervisningsmetoder passer deg
best?

Råd om veien videre
Hvilke tiltak må settes i verk for at du skal
nå målene dine?
Hvordan kan vi samarbeide for å legge til
rette for utvikling framover?

Merknad: For Skole-hjemsamtalen benyttes både eksempelark 2A og 2B
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EKSEMPELARK 2A

EKSEMPELARK 2B

Forslag til samtaleskjema ungdomstrinnet

Dialog om annen utvikling
Jevnlige samtaler med kontaktlærer.
Jf § 3-8, Prinsipper for opplæring - Læringsplakat, Generell del L-06, Opplæringslov §.11, Det psykososiale miljø i opplæringslovens § 9a-3
og rundskriv Udir-1/2010 av 11.08.2010

Dialog om annen utvikling

Kommentar:

Læringsmiljø
Hvordan trives du på skolen?
Har du blitt mobbet eller deltatt i mobbing det
siste halvåret?
Hvordan varsler du voksne når du opplever
eller ser andre bli mobbet?
*Med mobbing menes gjentatt negativ atferd fra en eller
flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare
seg.

Hvordan arbeider du daglig?
Hvordan arbeider du best?
Hvilke læringsstrategier (læringsstiler)
foretrekker du?
Hva skal til for at du skal oppnå best læring?
Hvordan samarbeider du med andre?
Hvilken type arbeidsoppgaver opplever du
som utfordrende? Opplever du at leksene
oftest er for vanskelige eller for enkle?
På hvilken måte er skole viktig for deg?

Tilbakemelding orden og oppførsel
Jf §3-5, § 3-6, § 3-7 og Halvårsvurdering i orden og oppførsel § 3-15

Kommentar:

Orden § 3-5 og § 3-7
Hvor presist og forberedt møter du til timene?
Har du med deg nødvendig arbeid og utstyr til
timene?
Følger du opp avtaler og arbeid som skal
gjøres/innleveres?

Oppførsel § 3-5 og § 3-7
Hvordan oppfører du deg mot medelever og
de voksne på skolen?
I hvor stor grad viser du respekt og tar hensyn
til andre?

Fravær§ 3-5 og § 3-41
Merknad: For Skole-hjemsamtalen benyttes både eksempelark 2A og 2B

HAUGESUND©KOMMUNE
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EKSEMPELARK 3A

Forslag til samtaleskjema for barnetrinnet:

Elevsamtalen om faglig utvikling
Minst en gang pr. halvår. Jf §3-5, § 3-6, § 3-7 og Halvårsvurdering i orden og oppførsel § 3-15. Eleven bruker skjema som egenvurdering i forkant av elevsamtalen og/eller som forberedelse til skole-hjem samtale § 20-3

Navn: _________________________

Dato:

______________

Utvikling og mestring
Hvor er jeg i min læringsprosess?*
FAG

Et utvalg av læringsmål i denne perioden
Kan noe

* I de tre kolonnene velges hensiktsmessig gradering
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Kan godt

Kan veldig godt

Utfordringer og forventninger
Framovermeldinger:
Hva må jeg gjøre for å bli bedre?

EKSEMPELARK 3B

Forslag til samtaleskjema for barnetrinnet
Eleven bruker skjema som egenvurdering i forkant av skole-hjemsamtalen.

Dialog om annen utvikling
Jevnlige samtaler med kontaktlærer. Jf § 3-8, Prinsipper for opplæring - Læringsplakat, Generell del L-06, Opplæringslov §1, Det psykososiale miljø i
opplæringslovens § 9a-3 og rundskriv Udir-1/2010 av 11.08.2010

Kommentar:
Har du noen å være sammen med?
Trivsel

Blir du ertet eller plaget?
Erter eller plager du andre?
Er du ofte i konflikt med andre?
Følger du klassens regler?

Hvordan
eleven
arbeider til
daglig

Hvordan husker du best?

(arbeidsmåter,
læringsstiler,
læringsstrategier)

Liker du å arbeide i gruppe?

Hvordan lærer du best?
Liker du å jobbe selvstendig/alene?
Liker du å samarbeide med andre?
Lærer du best når andre
forteller/underviser?
Lærer du best når du selv er aktiv? (leser
selv, får arbeide med konkreter, samtale
med andre om stoffet)

Tilbakemelding orden og oppførsel Jf §3-5 og Halvårsvurdering i orden og oppførsel § 3-15
Områder for
vurdering:

Eksempler på spørsmål.

Dette får jeg til

Dette må jeg
jobbe mer med

Kommer du tidsnok til timene?
Orden

Kommer du raskt i gang med arbeidet i
timene?
Har du orden på skolesakene dine?
Gjør du leksene dine?
Husker du beskjeder, frister for
innlevering?

Oppførsel

Er du aktiv og interessert i timene? (hører
etter/rekker opp hånden osv)
Er du rolig i timene uten å forstyrre
medelever og lærer? (kommentarer,
småsnakk, uro)
Oppfører du deg bra mot medelever?
Oppfører du deg bra mot de voksne?

I en skole-hjemsamtale skal fravær tas opp ved behov.

HAUGESUND©KOMMUNE
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Forslag til samtaleskjema for barnetrinnet

EKSEMPELARK 4A

Skole-hjemsamtale § 20-3
Innhold forankret i forskrift til opplæringsloven:
Elevsamtale om faglig utvikling
Minst en gang pr. halvår,
Jf Elevsamtalen §3-11 og
Halvårsvurdering i fag §3-13

Dialog om annen utvikling
Jevnlige samtaler med kontaktlærer.
Jf § 3-8, Prinsipper for opplæring Læringsplakat, Generell del L-06,
Opplæringslov §.11, Det psykososiale
miljø i opplæringslovens § 9a-3 og
rundskriv Udir-1/2010 av 11.08.2010

Tilbakemelding orden og
oppførsel
Jf §3-5 og Halvårsvurdering i orden og
oppførsel § 3-15 (kan evt. gis skriftlig)

Skole-hjemsamtale §20-3

Utvikling i forhold til kompetansemål
Mestring og forventninger
Råd om veien videre
Læringsmiljø (Psykososialt læringsmiljø, trivsel, mobbing)
Hvordan eleven arbeider daglig (arb.måter, læringsstrategier, samarbeid, motivasjon for
læring, tilpasset opplæring, elevmedvirkning og sosial kompetanse)

Orden
Oppførsel

I henhold til opplæringsloven §20-3 om foreldresamarbeid i grunnskolen, må samtaleskjema
til skole-hjemsamtalen inneholde elevens faglige utvikling og dialog om annen utvikling

Disse punktene må være med i skole-hjemsamtalen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvordan arbeider du daglig?
Hvordan ligger du an i forhold til kompetansemålene?
Hvordan synes du din orden er?
Hvordan oppfører du deg på skolen?
Hvordan har du det på skolen?
Hvilke tiltak kan foreldre, eleven selv og skolen gjennomføre
for å sikre videre fremgang?
7. Eleven har hatt følgende fravær:

Spørsmålene må tilpasses hvert enkelt trinn og elev, og punktene må vektlegges i forhold til dette.
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EKSEMPELARK 4B

Forslag til samtaleskjema for barnetrinnet

Skole-hjemsamtale
Forslag til spørsmål til de enkelte punktene:
1.

Hvordan arbeider du daglig?

Hva synes du at du er flink til?
Spør du lærer om hjelp om det er noe du ikke forstår?
Hvordan husker du best?
Hvordan lærer du best?
Hvordan liker du å jobbe alene og sammen med andre?
I hvor stor grad bruker du læringsstrategier?
Osv…

2.

Hvordan ligger du an i forhold til
kompetanse-målene?

Her fokuserer vi denne gang på læringsmålene/kompetansemålene i disse
fagene (valgfritt for lærer å liste opp)
Norsk
Matematikk
Engelsk
Osv…

3.

Hvordan synes du din orden er?

Møter du forberedt til skoledagen?
Kommer du tidsnok til timene?
Hvordan er din orden i skolesakene dine?
Bøker, gymsekk, pennal osv…
Glemmer du ofte?
Osv…

4.

Hvordan oppfører du deg på
skolen?

Er du aktiv og interessert i timene?
Forstyrrer du medelever og lærer?
Hvordan oppfører du deg mot de andre elevene og de voksne på skolen?
Osv…

5.

Hvordan har du det på skolen?

Hvordan har du det sammen med de andre elevene og de voksne på skolen?
Er du en god venn?
Har du noen å være med i friminuttene?
Kan du samarbeide med alle i klassen?
Er du ofte i konflikt med andre?
Blir du ertet eller plaget?
Hvordan synes du mobbesituasjonen er på vår skole?
Hvordan får du være med og bestemme hvordan du skal ha det på skolen?
Osv…

6.

Hvilke tiltak kan foreldre, eleven
selv og skolen gjennomføre for å
sikre videre fremgang?

På hvilke av områdene vi har snakket om har eleven et
forbedringspotensiale?

7.

Eleven har hatt følgende fravær

Kommentér fraværet om nødvendig
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