
Utviklingsplan GVS
Overordnede mål

• Vurderingspraksis i lys av fagfornyelsen
• Elevdemokrati
• Rekruttering

Yrkesfag
• Vi skal imøtekomme fagfornyelsen med en 

vurderingspraksis som gjør at elevene har 
medvirkning i hvordan vurderingen utføres

• Dele erfaringer i forhold til dybdelæring
• Øke statusen til de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene

Engelsk og 
fremmedspråk

• Bruke språket aktivt i timene fra 
første stund

• Elevaktivisering
• Refleksjon over egen læring -

metasamtale

Arbeids- og 
hverdagsliv

• Livsmestring og folkehelse –
kommunikasjon/språk og 
sosiale ferdigheter

• Demokrati og medborgerskap –
arbeid og fritid

• Bærekraftig utvikling –
elevbedrifter og ungt 
entreprenørskap

Musikk, dans og drama
• Integrering – Etablert samarbeid mellom Inn-

klassene og Drama og samfunn. Videreutvikle og 
finne nye samarbeidsarenaer mellom Inn-
klassene og musikk-fagene, som i Kor osv. 
Kanskje et samisk samarbeidsprosjekt – alle 
starter på «skrætsj»

• Tverrfaglighet – Etablert praksis fra VG 1 med 
MDD-faget kan videreføres, samt 
Grevefestivalens fellesprosjekter 
Tverrfagligheten kan videreutvikles med nye 
prosjekter både intern på linja, men også med 
fag utenfor linja, som f.eks. fellesfagene

• Delingskultur og samarbeid mellom lærere bør 
være et satsningsområde og kan knyttes opp 
mot kjerneelementer som bærekraft og 
livsmestring

• Etterstrebe faglig relevans og aktualitet i de 
ulike fagene, noe som kan knyttes til demokrati 
og medborgerskap

Norsk
• Læringsfremmende 

vurderingsarbeid
• Mening, entusiasme og 

relevans i faget
• Skrivedidaktikk

Realfag
• Sikre varierte 

vurderingsformer ved 
samarbeid og deling

• Deling av 
undervisningsopplegg

• Faglig oppdatering (også i 
forhold til nye læreplaner)

Kroppsøving
• Tilby programfag som er så 

attraktive at det påvirker noen 
elever til å velge Greveskogen

• Bruke og dele metoder for 
undervisning som er tilpasset 
fagfornyelsen

• Finne tid og rom til de fire 
prinsippene for vurdering i øktene 
og samtidig beholde faget 
mest mulig praktisk.

• Utarbeide felles innhold i 
underveisvurdering med og uten 
karakter

Samfunnsfag/
økonomi

• Lærelyst
• Bredt vurderingsgrunnlag –

finne gode metoder
• Underveisvurdering – hvilke 

muligheter og 
arbeidsmetoder skal vi ha

• Elevenes egenvurdering –
måter og arbeidsmetodikk

Innføring
• Prosjekt for alle de 

minoritetsspråklige på 
skolen, ikke bare innføring. 
Synliggjøre mangfoldet på 
hele skole. Henge opp 
plakater. Informere og 
opplyse. Hvor mange 
nasjonaliteter er det på 
skolen?

• «Helsefremmende skole»


