Skaper resultater gjennom samhandling

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Når eleven
vil lære mer

FORSERINGSMULIGHETER PÅ NETT I MATEMATIKK
OG ENGELSK FOR 10. TRINN PÅ UNGDOMSSKOLEN

HAR DU ELEVER SOM
TRENGER FLERE FAGLIGE
UTFORDRINGER?
Kunnskapsskolen i Buskerud tilbyr elever på 10.
trinn å forsere matematikk eller engelsk fra videregående skole mens de er elever på ungdomsskolen.

HVA KREVER DETTE AV DIN UNGDOMSSKOLE?
• Vi anbefaler at dere setter av ressurser til å følge opp
forseringselevene. Erfaring viser at dette gir et bedre resultat
for elevene, særlig der det er få forseringselever ved skolen.
Én time oppfølging i uka er tilstrekkelig for mange elever.
• Det er viktig at dere legger til rette for at elevene kan følge
nettundervisningen innenfor deres ordinære skoletid.
• Undervisningen på internett innebærer mye overføring
av lyd og bilde. Det er viktig at elevene får tilgang på god
internettforbindelse når de skal følge leksjonene på nett.

I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet ble det åpnet
for at elever, som er spesielt dyktige i et fagområde, skal få
mulighet til å følge opplæring i noen fag på videregående skole
mens de ennå er elever på ungdomsskolen. Kunnskapsskolen i
Buskerud gir tilbud til elever som tydelig ønsker mer utfordringer
i matematikk eller engelsk, og dine elever får tilbud om
nettbasert forsering.

HVA GJØR DERE DERSOM DERE HAR ELEVER
SOM ØNSKER Å FORSERE?
Ta kontakt med prosjektleder for nettbasert forsering:
Nina Elisabeth Høgmo: nina.elisabeth.hogmo@bfk.no
Tlf: 917 63 265
Frist for innmelding av elever er 1. april 2016.

HVA FÅR FORSERINGSELEVENE OG SKOLEN?
• Elevene får muligheten til å fullføre matematikk eller engelsk
på videregående nivå mens de fremdeles er elever
i ungdomsskolen.
Den ledige tiden de får på timeplanen på videregående kan
de bruke til å ta flere fag eller forsere videre.
• Elevene blir en del av en egen forseringsklasse der de møter
lærerne og andre elever i et eget klasserom på internett.
• Elevene kan bruke egen PC og egne hodetelefoner i undervisningen. BFK vil låne ut PC og hodetelefoner til elever
som ikke har tilgang til det utstyret de trenger for å følge
undervisningen via internett.
• Gjennom muligheten til å følge forseringselevenes
undersvisning på nett får lærerne på ungdomstrinnet
kompetanseheving og bedre kjennskap til den videregående
skolen.

Om Den virtuelle matematikkskolen:
https://dvm.iktsenteret.no/

HVEM ER FORSERINGSELEVENE?
• Elevene må ha karakteren 5 eller 6 i faget de ønsker å forsere.
• Forsering av fag kan være krevende. Elevene må ha
tid og lyst til å lære mer, og kunne arbeide
selvstendig og strukturert med faget.

Rundskriv om forsering, Utdanningsdirektoratet 2013:
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2013/Udir-04-2013Elever-som-tar-fag-fra-videregaende-opplaring-pa-ungdomstrinnet/
Om Nettskolen Buskerud:
www.bfk.no/nettskolen

Godt samarbeid mellom grunnskolen og videregående skole
er viktig for Kunnskapsskolen i Buskerud. Forsering øker
fleksibiliteten for den enkelte, og Kunnskapsskolen satser på
Nettskolen og andre gode digitale læringsressurser. Elever
som ønsker forsering, skal få jobbe fleksibelt, få tilpasset
undervisning som gir motivasjon, og oppnå gode resultater.

Buskerud fylkeskommune
Utdanningsavdelingen
Postboks 3563
3007 Drammen
bfk.no

