
Samfunnsfag og 
økonomi

• Et trygt læringsmiljø
• Elevmedvirkning
• Variasjon i 

vurderingsformer

Musikk, dans og drama

• Videreutvikle samarbeidet mellom 
musikk, dans og drama og 
innføringsklassene

• Utvikle elevenes kollektive 
bevissthet i vår kreative praksis

• Utvikle elevenes egenvurdering og 
kvalitetssikre vurderingen av 
praktiske prosjekter

• Videreutvikle MDD-avdelingens 
delingskultur

Utviklingsplan GVS

Overordnede mål
• Relasjon
• Elevmedvirkning og 

medborgerskap
• Vurderingspraksis

IKT og medieproduksjon

• Nærere kontakt med ungdomsskoler 
og bygge et større 
næringslivsnettverk

• Ha relevant utstyr for å gjøre 
undervisningen mer praksisnær

• Involvere elevene i 
rekrutteringsarbeid

• Økt elevinnflytelse på metodebruk og 
involvering ved valg av læreplanmål 
for yrkesfaglig fordypning

• Bevissthet rundt varierte 
vurderingssituasjoner sammen med 
elevene

Norsk

• Bruke litteratur for å 
skape åpenhet og 
toleranse

• Være i dialog med 
elevene og synliggjøre 
didaktiske valg

• Samarbeid om 
vurdering

Arbeids- og hverdagsliv

• Livsmestring og folkehelse –
kommunikasjon/språk og sosiale 
ferdigheter
• Demokrati og medborgerskap –
arbeid og fritid
• Bærekraftig utvikling –
elevbedrifter og ungt 
entreprenørskap
Overordnet: Elevene våre skal 
oppleve trivsel, trygghet, inkludering, 
mestring, og god læring- hver dag!

Restaurant- og matfag

• Tydelige vurderingskriterier i 
praktisk undervisning

• Videreutvikle
samarbeidet/relasjoner med 
næringslivet, spesielt i 
forbindelse med yrkesfaglig 
fordypning

Realfag
• Varierte vurderingsformer 

ved samarbeid og 
deling

• Elevmedvirkning i 
vurdering

• Deling av 
undervisningsopplegg

• Faglig oppdatering
• Programmering (i eksamen 

og valg av plattform)

Engelsk og 
fremmedspråk

• Bruke språket aktivt
• Elevaktivisering
• Metasamtalen
• Vurdering mot ny 

eksamen

Kroppsøving

• Øke elevengasjementet i 
lærings- og 
vurderingsarbeid

• Utvikle, bruke og dele 
undervisningsopplegg, 
digitalt og praktisk

• Utvikle felles innhold i 
underveis- og sluttvurdering 
med og uten karakter

Salg, service og reiseliv

• Jobbe for å få tettere 
samarbeid med 
opplæringskontor og 
praksisbedrifter

• Ha mer praktisk gjennomføring 
av opplæringen i 
programfagene.

• Presentere og profilere salg, 
service og reiseliv intern og 
eksternt

Innføring

• Synliggjøre mangfoldet 
og bruke det som ressurs

• Veiledning mot innsøking 
til ordinær opplæring

• Økt trivsel og selvtillit 
både gjennom prosjekter 
og kartlegging av 
praktiske ferdigheter


