Presentasjon av foredragsholderne
Planleggingsdag 29. november 2019 på Støren for kommunene Melhus,
Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal

Forelesning kl. 8.30 og 12.00 – Læreplanforståelse
Forelesningen holdes av Svein-Erik Andreassen.
Svein Erik er dosent ved ILP, UiT Norges arktiske universitetet. Hans primære
forskningsinteresse er analyse av læreplaner for og i grunnskole, videregående
skole og fagskole. Han har også forsket på studenters samarbeid med
praksislærere som aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen.

Parallellsesjoner kl. 8.30 og 12.15
Programmering
Parallellen holdes av Marit Rimereit Bjørtomt og John Henrik Hanssen
Marit er faglærer og IT-ansvarlig på Midtbygda oppvekstsenter. Hun har vært
med i prosjektgruppa for utvikling av digitale ferdigheter i Oppdalsskolen, og ser
at det har skjedd store endringer på få år. Hun ser samtidig at fagfornyelsen
utfordrer oss videre i arbeidet for å oppdage og utnytte potensialet som ligger i
god bruk av teknologi i klasserommet. Marit vil i løpet av dagen dele sine
oppstartserfaringer med programmering.
John Henrik er rådgiver for digital satsing, lærer og IT-ansvarlig i Melhus
kommune. John Henrik har jobbet i 18 år som kontaktlærer/IT-ansvarlig ved Eid
skole. John Henrik har brukt programmering på flere trinn og har gjort seg
erfaringer med ulike software/hardware.

Informasjon til deg som deltaker på denne parallellen
De som deltar på denne parallellen må ta med brett eller PC. Parallellen er organisert slik at dere skal
bruke appene: Blue-Bot, WeDo, Sphero Edu og micro:bit. Dersom du ikke har appene, må du være
forberedt på å samarbeide med en annen kursdeltaker når de aktuelle appene benyttes.
Ta med nettbrett eller PC.

Folkehelse og livsmestring
Parallellen holdes av Anne Torhild Klomsten
Anne Torhild er førsteamanuensis i pedagogisk pyskologi, har vært opptatt av
psykisk helse og livsmestring i skolen i 10 år. I sin forskning har hun undersøkt
hvordan livsmestring som eget fag erfares av elever i ungdomsskolen. Gjennom
ulike tekster har hun argumentert for at livsmestring bør være et eget fag i
skolen, og er samtidig svært glad for at folkehelse og livsmestring skal
implementeres som flerfaglig tematikk i skolen.
For at vi skal lykkes må vi ha et helhetlig fokus og arbeide sammen på flere fronter, samtidig.
NB! Informasjon til deg som deltar på denne parallellen
I denne sesjonen er det aller viktigste du tar med deg; deg selv. Dere får alle PowerPoint tilsendt i
etterkant. Hvis du har anledning, er det fint om du tar et titt innom NRK TV. Her ligger mange
aktuelle programmer og serier som kan belyse tematikken; f.eks Livsmestring, Nudes, Klassen eller
LIK MEG.

Dybdelæring
Parallellen holdes av Arne Johannes Aasen
Arne er dr.art. senterleder ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og
skriveforsking og førsteamanuensis i norskdidaktikk. Han har bakgrunn som
lærer i skolen og har jobbet ved NTNU og HiST siden 2001. Han har forsket og
publisert innen områdene litteratur, leseopplæring, skriveopplæring, vurdering
av skriving, multimodale tekster og læreplanutvikling.

NB! Informasjon til deg som deltar på denne parallellen
Ta med nettbrett eller PC.

Bærekraftig utvikling
Parallellen holdes av Alex Strømme
Alex er ansatt som fagdidaktiker i biologi og naturfag ved Institutt for
lærerutdanning, NTNU. Han er biolog og har jobbet med utdanning av
naturfaglærere i en årrekke. Forsknings- og undervisningsinteressene
omfatter bruk av teknologi i undervisning, men også bruk av naturen og
uterommet som læringsarena. Han har vært, og er, involvert i flere prosjekter
som inkluderer både studenter, lærere og elever.
NB! Informasjon til deg som deltar på denne parallellen
Her finner du en film med grundigere presentasjon1 av Alex som han ønsker at du ser på før
planleggingsdagen. I tillegg ønsker Alex at du som deltar på denne parallellen i forkant av
planleggingsdagen leser denne korte artikkelen2: og ser denne filmen3.
Ta med nettbrett eller PC.
1

http://www.youtube.com/watch?v=eMyuTGDRk1U
https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114
3
https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc&t=11s
2

Demokrati og medborgerskap
Parallellen holdes av Gunnar Grut
Gunnar er statsviter fra NTNU og leder samfunnsfagseksjonen ved Institutt
for lærerutdanning samme sted. Han har forsket på vurdering i samfunnsfag,
og ledet utviklingen av karakterstøttende prøver i samfunnsfag 2012-16. Grut
skal bidra til formidling av resultater fra demokrati- og
medborgerundersøkelsen ICCS2022. Han har lenge beundret Gauldalregionens mangfold.
NB! Informasjon til deg som deltar på denne parallellen
Ta med nettbrett eller PC.

