Veiledning til underveisarbeid og årsrapport for
skoleprosjekter i
Den naturlige skolesekken 2018/19
Underveisarbeidet og årsrapporten skal først og fremst være et verktøy for at de involverte
lærerne og lederne kan gjennomføre en strukturert refleksjons - og progresjonsprosess i
prosjektet over tid. De ulike elementene å reflektere over er blant annet problemstilling ,
undervisningsaktiviteter, grad av tverrfaglighet i prosjektet og samarbeidsformer for
planlegging av prosjektet i kollegiet .
Underveisarbeidet bygger på skolens søknad til Den naturlige skolesekken. Årsrapporten vil
være en videreføring av underveisarbeidet og gir en samlet evaluering av prosjektet. Tanken
er at en slik kontinuerlig evaluering vil danne et grunnlag for videreutvikling av prosjektet.
Det skriftlige arbeidet kan også brukes til å dele erfaringer fra prosjektet med andre ansatte
ved skolen og i lærernettverk. For oss på Naturfagsenteret gi r rapporten nyttig informasjon
om utviklingen i prosjektet og danner grunnlaget for oppfølging, veiledning og en eventuell
publisering av prosjektet på www.natursekken.no.
Tittel

Tittel på prosjektet

Tema

Hvilke(t) hovedtema har prosjektet?

Problemstilling

Hvilke(n) problemstilling(er) har dere arbeidet med?

Skole og
kontaktpersoner

Skole:
Kontaktpersoner: rektor og 2 lærere

Fag og trinn
Samarbeidspartner

Fag involvert
Trinn involvert
Ekstern(e) aktør(er)

Læringsarena

Hvilke læringsarenaer har vært brukt?

Tverrfaglig
undervisning for
bærekraftig utvikling

Bruk tabellen under til å gi en oversikt over de ulike fagene med relevante
kompetansemål knyttet opp mot aktivitet(er) i prosjektet. Velg bare ut de mest
relevante kompetansemålene i hvert fag. Hvordan har de ulike fagene blitt koblet
inn i prosjektet? Gi en kort beskrivelse av aktivitetene og hva aktivitetene bidro
til.

Fag

Evaluering av
tverrfaglig
undervisning for
bærekraftig utvikling

Kompetansemål

Utforskende aktiviteter

Konkretiser de tre perspektivene i undervisning for bærekraftig utvikling
gjennom eget prosjekt og problemstilling. Ta utgangspunkt i arbeidet på
samlingen i september. Beskriv kort hvordan dere har fått frem miljøfaktorer,
sosiale forhold og økonomiske hensyn knyttet til deres prosjekt og hvordan
fagene og problemstillingen har blitt koblet sammen.

Læringsutbytte for
elevene

Beskriv hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger elevene har arbeidet med i
prosjektet. Reflekter over hvordan elevene gjennom arbeidet har utviklet sin
handlingskompetanse i og for bærekraftig utvikling. Bruk gjerne konkrete
eksempler fra elevenes arbeid.

Vurdering

Beskriv hvordan elevenes kompetanser har blitt vurdert underveis og til slutt i
prosjektet. Bruk gjerne 5E-modellen som et verktøy når du beskriver underveisog sluttvurderingen. Lenke til 5E: https://www.natursekken.no/c1187998/artikkel/vis.html?tid=2049135

Reflekter over arbeidet i prosjektet så langt. Hvor er vi i prosjektet nå? Hvor vil
Midtveisrefleksjon
-Skal gjøres som en del vi? Hva skal til for å komme videre? Lag en kort arbeidsplan for videre
gjennomføring.
av underveis-arbeidet

Evaluering av
gjennomføringen
-Skal gjøres når dere
skriver årsrapporten

Reflekter over hvordan gjennomføringen av prosjektet har fungert for involverte
lærere og skoleleder(e). Beskriv hva som har fungert godt og hva som kan
forbedres. Skriv noen setninger om hva dere spesielt vil fokusere på i den videre
utviklingen av prosjektet og hvordan prosjektet kan forankres ved skolen.

Bilder

Send 2-3 høyoppløselige bilder som illustrerer elever i arbeid med prosjektet og
som er godkjent for publisering. Disse må sendes på epost som separate
bildefiler (jpeg, gif, png) til t.c.lund@naturfagsenteret.no . Husk å angi
skolenavn.

Elevprodukter

Dersom dere har elevprodukter som kan publiseres, er vi veldig glade for å
motta disse. Send som vedlegg til t.c.lund@natursekken.no . Husk å angi
skolenavn.

