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 4. nyhetsbrev, november 2021 

Velkommen til 4. nyhetsbrev i UPGRADE prosjektet. I dette nyhetsbrevet vil vi fortelle deg om 

resultatene av gjennomføringen av prosjektaktivitetene, det 2. transnasjonale prosjektmøtet i Norge, 

deltakelsen på Erasmusdagene 2021 og om fremtidige prosjektplaner. 

 

Prosjektpilotene inkluderte 7 aktiviteter for samarbeidslæring som var utarbeidet av lærere og som tok 

utgangspunkt i det metodiske rammeverket til prosjektet. Aktiviteter ble iverksatt fra 1. februar til 

slutten av mai 2021. Totalt deltok mer enn 300 elever og 15 lærere fra 6 grunnskoler i 4 EU-land – Italia, 

Norge, Spania og Latvia. Tre av aktivitetene ble gjennomført på tvers av landegrensene og mer enn 150 

studenter deltok i samarbeidslærings-aktiviteter sammen med studenter fra andre land. Elevene og 

lærerne brukte ulike vurderingsverktøy: egenvurdering, gruppevurdering, kontinuerlig tilbakemelding 

fra lærerne, fagfellevurdering, og de ble gitt individuelle karakterer osv. Elever og lærere brukte også 

MyDocumenta-eportfolioen til kompetansebasert vurdering og kontinuerlig oppfølging. Aktivitetene 

og Upgrade-metodikken vil være tilgjengelig i e-håndboken, som utvikles som en nettside og vil snart 

være tilgjengelig på prosjektets nettside.  

 

Det andre møtet mellom prosjektpartnerne fant sted 14. og 15. oktober 2021 i Asker og Oslo (Norge). 

Målet med møtet var å dele resultatene fra implementeringsfasen og analysere anbefalinger for å 

forbedre de faglige/intellektuelle resultatene. 

 

Temaene for møtet var: 

● Formidling av prosjektresultater ( sosiale medier). 

● Det endelige formatet til e-håndboken. 

● Kvalitetskontroll av prosjektet. 

● Budsjett- og kalender-justeringer. 

● Tredje møte blant prosjektpartnerne. 

● Prosjektets bærekraft.. 

 

Under møtet fikk vi anledning til å besøke Jansløkka barneskole i Asker – for å møte rektor og diskutere 

skolens verdier og det norske utdanningssystemet, samt observere en vanlig skoletime. Se bildevideoen 

vår for andre partnermøte.     
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Upgrade-teamet deltok på Erasmusdagene 2021 ved å publisere en brosjyre på sosiale medier med 
resultatene så langt, samt informere sosiale medier om det  2. partnermøtet i Norge. 
 

 
Prosjektet nærmer seg slutten; den avsluttes 31. desember 2021. Foreløpig jobber vi med den endelige 
håndboken, planlegger multiplier events og gjør oss klare til det tredje og siste partnermøtet i Brescia 
(Italia). Det vil også komme et 5. nyhetsbrev, hvor vi informerer om sluttmøtet vårt og det tilgjengelige 
prosjektmateriellet. 
 

 
Det er alt for nå. Vi holder deg oppdatert på www.upgradeproject.eu og på sosiale medier 
#UPgradeErasmus og YouTube - kanal. 
 
 

 

http://www.upgradeproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCbvcPp89ucpwy02ZDWNOELQ/about

