INBJUDAN
Vasa18.2.2020
Helsingfors 26.2.2020
Åbo 27.2.2020

Välkommen på Utbildningsstyrelsens och
Regionförvaltningsverkets fortbildning

Preciserade riktlinjer för bedömningen i den
grundläggande utbildningen
Riktlinjerna för bedömningen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har preciserats och förtydligats. De lokala läroplanerna uppgjorda enligt de
preciserade riktlinjerna ska tas i bruk i alla grundskolor 1.8.2020. Vad har preciserats
och varför?
Utbildningsstyrelsen ordnar fortbildningsdagar i syfte att presentera centrala riktlinjer i
bedömningen av elevens lärande och kunnande och att stödja arbetet med den lokala
läroplanen och utvecklingen av bedömningen. Dagarna erbjuder också möjlighet till
gemensamma diskussioner tillsammans med kolleger. Fortbildningen riktar sig till personal inom den grundläggande utbildningen, skolledare och ansvarspersoner inom
administrationen. Fortbildningsdagarna ordnas i samarbete med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.
I samarbete med de övriga regionförvaltningsverken genomförs motsvarande fortbildningsdagar på finska.
Riktlinjerna för bedömningen presenteras av sakkunniga vid Utbildningsstyrelsens enhet för svenskspråkig utbildning.

18.2.2020 i Statens ämbetshus, auditorium Präntöö, Wolffskavägen 35, Vasa
26.2.2020 i Regionförvaltningsverket, auditoriet, Bangårdsvägen 9, Helsingfors
27.2.2020 i Biocity, föreläsningssal Ministeri, Artillerigatan 6, Åbo
Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningen, skolledare och ansvarspersoner

Program
Tidtabell
9:00

Morgonkaffe (RFV bjuder)

9:30

Välkommen
Regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen

9:45

Centrala begrepp inom bedömningen i den grundläggande utbildningen
Centrala preciseringar i kapitel 6 om bedömning av elevens lärande och
kunnande i den grundläggande utbildningen
Särskilda frågor i anslutning till bedömning

12:00

Lunch (på egen bekostnad)

13:00

Bedömning av valfria konst- och färdighetsämnen och valfria ämnen
Slutbedömningen och aktuellt om kunskapskraven för slutbedömningenBetygsmodeller

14:30

Frågor som avgörs på lokal nivå
Gruppdiskussioner med utbyte av goda modeller till stöd för uppgörande
av lokala läroplaner

15:30

Gemensam sammanfattning av diskussionerna

16:00

Avslutning

Kostnader
Ingen deltagaravgift. RFV bjuder på morgonkaffe.
Deltagarna står själva för övriga kostnader.
Anmälan
Anmäl dig senast 3.2.2020. I anslutning till anmälan kan frågor ställas i förväg till de
medverkande.
Anmälan till Vasa
Anmälan till Helsingfors
Anmälan till Åbo
Kontakt
Om programmet:
Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810.
Om frågor kring anmälan och annullering:
Cecilia Ekqvist, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn 0295 016 451

