PLAN FOR NETTLÆRER SKOLEÅRET 2016 – 2017
Vedlegg til Avtale om arbeidsvilkår i Nettskolen Buskerud
Se eksempel på utfylling av plan på side 2.
NAVN:
FAG:
STILLINGSPROSENT:
Min plan
Stillingsressurs og
arbeidstimer pr uke
Beskrivelse av aktivitet

I prosent:
Kategori

I klokketimer pr uke
Antall klokketimer pr
aktivitet
…klokketimer

Opplæring av eleven via
synkron eller asynkron
samhandling, f.eks.
nettmøter, asynkron
respons på mindre
elevarbeid og spørsmål via
epost og fagrom *)

Opplæring

Oppfølging av enkeltelever
Oppdatering av digitale
leksjoner med læringssti,
læringsressurser og
oppgaver

Opplæring
For – og
etterarbeid

…klokketimer
…..klokketimer

Organisering og
forberedelse til nettmøter

For – og
etterarbeid

…klokketimer

Vurdering av elevarbeid

For – og
etterarbeid

….klokketimer

Samarbeid med
skolene/OPUS om
enkeltelever og fagligpedagogisk samarbeid i
Nettskolen Buskerud
Totalt antall timer i faget

I årstimer …..: 36
uker =……. timer
Antall klokketimer pr
kategori
Klokketimer til
opplæringsdelen:
….årstimer : 36 uker
=
…..time

… klokketimer

…klokketimer

…. klokketimer

… klokketimer

Sted og dato ……..
Nettlærer

Nettlærers nærmeste leder

………………………………….

………………………………………..

1

Eksempel på en plan
Plan for …………… (nettlærer) i ENG1002 (nettfaget) skoleåret 2016 – 2017
Fagets stillingsprosent: 26,67%
Eleven skal ha en ukentlig læringsaktivitet som tilsvarer fagets timetall pluss hjemmearbeid, dvs. 140
årstimer til opplæring. For læreren omregnes fagets stillingsprosent til klokketimer og utgjør totalt
450 klokketimer pr år.
1687,5 klokketimer x 26,67 % = 450 klokketimer
12,5 timer pr uke
Aktiviteten i nettskolen fordeles på 36 uker, 450 årstimer / 36 gir 12,5 timer pr uke.
Timene til opplæring fordeles på 36 uker, 140 : 36 = 3,9 time
Differansen 12,5 – 3,9 = er 8,6 timer. Dette er tid til for- og etterarbeid, videreutvikling av digitale
ressurser, samarbeid med skoler og OPUS, kompetanseutvikling osv.
Eksempel engelsk Vg1
Stillingsressurs og
arbeidstimer pr uke
Beskrivelse av aktivitet

I prosent:
26,67
Kategori

Opplæring av eleven via
synkron eller asynkron
samhandling, f.eks.
nettmøter, asynkron
respons på mindre
elevarbeid og spørsmål via
epost og fagrom *)

Opplæring

Oppfølging av enkeltelever
Oppdatering av digitale
leksjoner med læringssti,
læringsressurser og
oppgaver

Opplæring
For – og
etterarbeid

Organisering og
forberedelse til nettmøter

For – og
etterarbeid

Vurdering av elevarbeid

For – og
etterarbeid

Samarbeid med
skolene/OPUS om
enkeltelever og fagligpedagogisk samarbeid i
Nettskolen Buskerud
Totalt antall timer i faget pr
uke

I klokketimer pr uke
450: 36 = 12,5 timer
Antall klokketimer pr
aktivitet

I årstimer: 450 timer
Antall klokketimer pr
kategori
Klokketimer til
opplæringsdelen:
140 årstimer: 36 uker
=
3,9 klokketimer

8,6 klokke

12,5 timer
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12,5 timer

