DEL III / STATUS OPPDRAGSBREV

STATUS OPPDRAGSBREV / DEL III

OPPDRAGSBREV
Dette er en oversikt over oppdrag som er besvart i løpet av 2015,
men de er ikke nødvendigvis avsluttede oppdrag.
Oppdragsbrev 2015

Svar sendt

31-15
Handlingsplan for svømming (2016-2020)
og forslag til ferdighetsprøve

Svar sendt

10-15
15.12.2015

29-15
Sekretariat for offentlig utvalg om høyt presterende elever

Oppdragsbrev 2015

Etablering av tilskuddsordning for svømmeopplæring i barnehagene

01.06.2015

08-15
21.10.2015

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 14 om krav
til kompetanse ved tilsetting og undervisning

09.04.2015

27-15
Oppdatere veilederen Alvorlige hendelser i barnehager
og utdanningsinstitusjoner

10.12.2015

Revidere indikatorer om lærerkompetanse i GSI

25-15
Direktoratet bes om å utlyse et forskningsoppdrag som kan styrke
kunnskapsgrunnlaget om kompetanseutvikling for yrkesfaglærere

15.12.2015

01.09.2015

06-15
Endringer i struktur og læreplaner i matematikk
i videregående opplæring

21-15
Over fire semestre, organisere og gjennomføre bruk av et system for vurdering for profesjonsutvikling i skolen og sørge for at erfaringene med dette
systematiseres og føres tilbake til skolene. Oppstart høsten 2015

07-15

10.06.2015

03-15
15.12.2015

15-15

Bidra til og bistå faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, elektro,
restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon i g jennomføring
av pilot om innflytelse over læreplaner Vg3

01.02.2015

02-15
Forsøk med utvidelse av antall eksamener på 10. årstrinn

15.09.2015

12-15

Overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer i
videregående opplæring

01.10.2015

01-15
Forskriftsendringer i to puljer knyttet til vedtagelse av endringer
i privatskoleloven (ny friskolelov)

62

Årsrapport 2015

01.08.2015

Foreslå en prosjektplan for en innføring
av merkeordning for lærebedrifter

13.02.2015

Årsrapport 2015

63
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Oppdragsbrev fra 2014 som er besvart i 2015

Svar sendt

35-14
Kartlegge undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående skoler

31.12.2015

Delta i arbeidsgruppe for å vurdere nytteverdi for
grunnopplæringen av programvare for talestyring
og diktering

13.03.2015

05-13

27.02.2015

Vurdere behovet for og eventuelt utvikle en veileder for elever
som har bruk for alternativ og supplerende kommunikasjon
ASK i grunnopplæringen og opplæring for voksne

32-14
Gjennomgang av landslinjeordningen
31-14
Evaluere stipendordning for lærere som tar videreutdanning gjennom
Kompetanse for kvalitet.

15.12.2015

01.03.2015

28-14
Utvikling av læreplaner i fordypning i matematikk

19.05.2015

24.03.2015

27-13
Arbeide for at skaderegistreringen i Norsk Pasientregister gir
relevante data for personulykker/-skader
i barnehage fra og med 2015 - I tillegg vurdere behov for
koblinger mot Dødsårsaksregisteret

02.03.2015

33-13
Gjennomføring av tiltak i Meld. St. 20 (2012-2013)
- På rett vei

26-14
Endring av kompetansemål om svømming i læreplan for kroppsøving

Planlegge, igangsette og følge opp tiltaket Målrettet støtte og
veiledning til kommuner og deres skoler
som har vedvarende høye mobbetall

30.04.2015

27-14
Være sekretariat for arbeidsgruppe for lærervurdering, fase 2

04.12.2015

06-13

29-14
Forslag til rammeverk for samisk fjerundervisning

Svar sendt

19-13

33-14
Ny nasjonal strategi for lesing og skriving 2015 – 2019 i barnehage og
grunnopplæring

Oppdragsbrev fra 2013 som er besvart i 2015

19.01.2015

08.12.2015

30.04.2015

25-14
Gjennomføre undersøkelser av tilbudet til barn under opplæringspliktig
alder med særlige behov for hjelp og støtte

15.05.2015

24-14
Gjennomføre en undersøkelse om tidsbruk i barnehagen

25.09.2015

23-14
Revidere forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven
av 16. desember 2005 nr. 1509

01.05.2015

03-14
Innføring av arbeidslivsfag

64

Årsrapport 2014

01.06.2015

Årsrapport 2014

65

