Presentasjon til utviklingssamtale
•

Forside – med et bilde av deg selv og tekst som passer.

•

Trivsel, skriv noe om:
o

Hvordan du trives på skolen, i klassen og med lærerne.

o

Hvem du liker å være sammen med på skolen, og hvem du liker å være
sammen med på fritiden.

•

o

Du ønsker/trenger å sette deg noen sosiale mål eller ikke.

o

Hva du liker å gjøre på fritiden.

o

Hvilke fag du liker, og hvilke fag du ikke liker.

Arbeidsinnsats, skriv noe om din generelle arbeidsinnsats på skolen, vær
ærlig og detaljert!

•

Orden, skriv noe om:
o

Orden i sakene – på pulten, i sekken, i pennalet, i hylla, på plassen i
gangen, i gymbagen …

o

Orden i skrivebøker, og spesielt orden i innføringsboka.

o

Skriv noe om du leverer leksene til riktig tid, husker gymtøy, kommer
tidsnok på skolen, er rask til å gå ut til friminutt, er raskt på plass
etter friminutt …

•

Oppførsel
o

Skriv noe om det å rekke opp hånden, forstyrre andre i timene, høre
etter lærerne, rette seg etter tilsnakk, inkludere andre i lek, tenke
grønne eller røde tanker om det andre sier og gjør, tørre å si ifra
dersom noen gjør noe som ikke er greit, din tro på deg selv, om du
krangler med mamma eller pappa når du gjør lekser - og hvorfor du
eventuelt gjør det, om du er flink til å innrømme når du gjør noe feil
(for eksempel på fotballbanen), hvordan du påvirker klassemiljøet på
en positiv måte (kanskje er du snill, oppfinnsom, positiv, støttende
eller noe annet?).

•

Faglig forbedring
o

Skriv noe om hva du hadde som mål på forrige samtale, om hvordan du
har jobbet for å nå disse målene og hvordan det har gått.

o

Skriv også noe om andre ting som du føler at du har blitt bedre til,
eller ting du kanskje har forverret deg på.

o
•

Skriv om det du synes er ekstra vanskelig eller ekstra lett på skolen.

Matematikk
o

Skriv noe om hvordan du synes at det går i Multi Smart Øving, hvordan
du jobber med Multi Smart Øving, om du gjetter på svarene (og hvor
ofte og hvorfor gjør du i så fall det?) eller om du har full kontroll.

o

Er det noe du synes er vanskelig i matematikk? Hva synes du er
vanskeligst? Gi gjerne eksempler på oppgaver.

o

Er det noe du ikke mestret så godt i matte før, men som du får til
bedre nå? Hva da?

o

Hva tror du at du må jobbe ekstra godt med for å få et godt resultat
på neste M-prøve?

•

Norsk
o

Hvor flink synes du selv at du er til å lese? Har du blitt bedre i lesing?
Leser du bøker på fritiden? Hvor mye? Hvilke bøker leser du? Hvordan
opplever du tekstene i Midgard og Yggdrasil, er de vanskelige, middels
eller lette?

•

o

Rettskrivning (det å skrive ordene på riktig måte).

o

Skriving av fortellinger og andre egne tekster (f.eks. faktatekster).

Engelsk, skriv noe om:
o

Kommunikasjon – hvordan du klarer å kommunisere på engelsk.

o

Skrive egne tekster (får du til å lage egne tekster på engelsk?).

o

Uttale (får du til riktig uttale når du leser/snakker engelsk).

o

Hvordan det gikk med de engelske lesestrategiene og skrivingen fra
leseleksa på onsdager.

•

Andre fag
o

Velg ut minst to fag som du sier noe om (det kan være om du
liker/ikke liker faget, hvorfor du liker/ikke liker faget, hvordan du
synes at du jobber med faget ol.).

o

Skriv litt om hvert av fagene: Sløyd/tekstil, gym, naturfag,
samfunnsfag, KRLE, data/iPad, bibliotek.

