Utviklingssamtalen(elevsamtalen) på Dalgård skole
Hva er utviklingssamtalen?
•
•

Utviklingssamtalen er en strukturert og forberedt samtale mellom kontaktlærer og
eleven om elevens skole- og læringssituasjon.
Utviklingssamtalen er en del av skolens helhetlige vurderings- og veiledningsarbeid,
og målet er å fremme læring og utvikling hos eleven.

Hvorfor inviterer skolen til elevsamtale?
•
•
•
•
•
•

Utviklingssamtalen skal være et grunnlag for samarbeidet mellom eleven, foresatte
og kontaktlærer når disse møtes til konferansetime.
Utviklingssamtalen skal bidra til trygghet og åpenhet mellom den enkelte elev og
kontaktlærer.
Elevene skal øves opp til å være aktive deltakere i arbeidet med vurdering av eget
arbeid.
Samtalen skal gi eleven økt selvinnsikt og styrke evnen til å ta medansvar for
personlig, sosial og faglig utvikling.
Utviklingssamtalen skal bidra til en felles oppfatning mellom elev og lærer om
områder for oppfølging og forbedring.
Utviklingssamtalen skal bidra til utvikling av lærerens forståelse for elevens totale
læringssituasjon og danne grunnlag for videreutvikling av læringsmiljøet ved skolen.

Forberedelser til utviklingssamtalen
•

•

•

•

Lærere på de ulike trinn legger føringer for faglig fokus i samtalene høst og vår i forbindelse
med halvårsplanlegging, og elevene gjøres kjent med hvilke hovedområder som vil bli bli
evaluert ved semesterets begynnelse.
Det settes av tid for elevene til å forberede seg til utviklingssamtalen alene og sammen med
en medelev, på skolen senest dagen før samtalen. Lærer klargjør spørsmålene eleven skal
forberede seg på.
Bruk Dalgård skoles skjema for utviklingssamtale. Hovedkategoriene i utviklingssamtalen er:
Kunnskaper og ferdigheter i et fag du liker, Utvalgte områder – faglig utvikling, Egenvurdering
av innsats og læringsmiljø og vurdering av orden og oppførsel. Lærere velger spørsmål
tilpasset den enkelte elev fra hovedkategorien Egenvurdering av innstas og læringsmiljø.
Avtaler som gjøres i utviklingssamtalene mellom lærer og elev følges opp i kontaktsamtalene.

Hvordan foregår utviklingssamtalen?
•
•
•

Elev og kontaktlærer møter forberedt til samtalen. Tidsramme ca 15 - 20 minutter.
Eleven inviteres til samtale med kontaktlærer 2 ganger i året.
Eleven og foresatte er informert om formål og innhold.
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•
•

Samtalen avsluttes med en understreking av det som gjelder elevens videre utvikling
og eventuelle tiltak som elev og lærer er ansvarlige for.
Evt dokumentasjon fra utvikligssamtalen makuleres etter at kontaktsamtalen er
gjennomført hvert semester.

Når avholdes utviklingssamtalen?
Utviklingssamtalen avholdes i september/oktoberfor høstsemesteret. I vårsemesteret
avholdes utviklingssamtalene i februar/mars.
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