
Foreldresamtaler, 
halvårsrapporter og 

IUP (Individuelle 
Utviklingsplaner) er 

lett å synliggjøre!



IUP

Utviklingssamtaler

Faglige vurderinger
(Status pr. fag)

Oppgaver og vurderinger

Oppgaver karakterboka     Tester

Summativ vurdering

• gjenbruker tidligere skrevet info til utviklingssamtaler 
• oppsummerer foregående periode/termin
• legger inn mål for neste periode
• skriver halvårsrapporter 
• lett å holde foresatte informert

• bruker info fra oppgavevurderinger 
(underveis - formative)

• samler alle publiserte vurderinger 
ett sted -> IUP 

Følge elevenes utvikling

• kontaktlærere får oversikt 
over alle elevene i alle fag

*

*

Individuelle 
Utviklingsplaner 





IUP = Individuell Utviklingsplan

brukes til halvårsrapporter og 
foreldre- eller utviklingssamtaler 



Lærere får oversikt over elevprogresjonen per fag eller elev. Når vurderinger er 
publisert, kan elever og foresatte se dem. NB! bruk filteret for å søke!

Skriv faglige 
vurderinger her først 

Brukt til utviklingsmål og 
ofte sosial utvikling, trivsel, 
trygghet, oppførsel, orden 

og måloppnåelse



Husk å huke av knappen ved siden av elevens navn for å få opp publiseringsknappen. 



«Kommentar for valgt» 
lar lærere skrive 
samme kommentar for 
flere elever samtidig. 

Etter publisering, er 
status og 
kommentarene til 
utviklingssamtalene 
synlige for elever og 
foresatte. 



Etter publisering, synes oversikten under Status pr. elev fanen:

Det er lett å 
inkludere tidligere 

Vurderinger hvis du 
har gitt 

tilbakemeldinger 
gjennom 

oppgaveverktøyet



Med menyvalg «…» 
kan  man vise/skjule 
publiserte vurderinger 

Forrige publiserte
status er synlig for 
lærere, elever og

foresatte. 

Dermed støtter dette
elevens utvikling!



komme i gang her

for å se 
forrige 
IUPer



Etter at lærerne har valgt den mest relevante malen, kan de velge å 
vurdere flere elever etter hverandre.



Når læreren er ferdig med 
oppdateringer er det lett å gå 

videre til nestemann

her kan 
læreren se 

fagvurderinger 
som er gjort 

mens de 
skriver



Ved å bruke Opprett dokumenter, legger tidligere vurderinger og andre vedlegg seg nederst

vurderingseksempel:

Det er lurt å samle alle viktige dokumenter
og avgjørelser under IUP. Da slipper man 

fysiske mapper og har alt på et sted! 



Skoleledere eller administrator kan lage forskjellige maler



Det er lett å endre 
og justere malene



Elevvisning: 
Eleven har tilgang til alle sine publiserte Utviklingssamtaler og IUPer.

De kan se på dem før eller etter foreldresamtalene. 



Elever og foresatte kan
lett gå tilbake for å se
tidligere vurderinger


