
 

Invitasjon til dialogkonferanse om fagfornyelsen  

 

Utdanningsdirektoratet, Sametinget og partene i strategien for fagfornyelse av Kunnskapsløftet og 

Kunnskapsløftet samisk inviterer til ny dialogkonferanse om innføringen av fagfornyelsen.  

Tid: 17. september 2020 kl. 10-16 

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Målgruppe: Sametinget, Fylkesmannen, regionale representanter for Utdanningsforbundet, Norsk 

Lektorlag, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet, KS med representanter for kommuner og 

fylkeskommuner, Elevorganisasjonen, FUG og UH-sektoren. 

Målsetting: Konferansen skal inspirere til at skoler og skoleeiere sammen kan legge til rette for gode 

prosesser slik at profesjonsfellesskapet kan fremme reell elevmedvirkning, med fokus på det som 

skjer i klasserommet. 

Elevmedvirkning er et sentralt element i fagfornyelsen. I Overordnet del heter det at elevene skal 

erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som 

angår dem.  

Med fagfornyelsen skal lærerne legge til rette for elevmedvirkning i alle fag. De nye læreplanene 

legger også vekt på at elevene skal være utforskende i fagene. Elevinvolvering og elevmedvirkning 

skjer i det daglige arbeidet i fagene, i læringsfellesskapet mellom elev og lærer. Tekstene om 

underveisvurdering i de nye læreplanene innledes med at Læreren skal legge til rette for 

elevmedvirkning.   

På konferansen vil vi jobbe med å utfordre vår forståelse av begrepet elevmedvirkning. Vi vil 

diskutere hvilke krav fagfornyelsen stiller til elevmedvirkning og drøfte verdien av reell 

elevmedvirkning. Vi vil også se nærmere på hva elevmedvirkning kan innebære i praksis, med fokus 

på det som skjer i klasserommet. 

Vi vil diskutere hvordan lærere, elever, skoleledere, kommuner, fylkeskommuner og nasjonale 

utdanningsmyndigheter best kan samarbeide for å legge til rette for gode prosesser som fremmer 

reell elevmedvirkning i arbeidet med fagfornyelsen.  

Hver organisasjon har en kvote og vil selv sende invitasjonen ut i egen organisasjon. Hver enkelt må 

selv ordne reise og overnatting dersom det skulle være behov for det.  

NB. På grunn av koronasituasjonen planlegger vi for et alternativt format på konferansen dersom det 

ikke blir mulig å møtes fysisk i en stor gruppe. Mer informasjon vil komme dersom det blir aktuelt.  

 

Hold av datoen 17. september 2020! Påmeldingslenke vil du få tilsendt nærmere konferansedato.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-fagfornyelsen/id2537794/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-fagfornyelsen/id2537794/

