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Grenlandskonferansen 

Sesjon 2 kl. 10.35 – 11.50 

  

2A Overordnet forståelse av fagfornyelsen m/kompetansepakka, Hege Havn/Vegard 

Meland fra HII 

Når fagfornyelsen trer i kraft 2020 vil dette påvirke hvordan skoleeiere, skoleleder og lærere 

organiserer, planlegger og gjennomfører sin opplæring. I denne økten vil du få innsikt i hvordan 

Overordnet del i LK20 er tenkt å kunne kobles i fagplanene, bli en aktiv del og prege praksis 

ute på skolene. Det kan være at de tverrfaglige temaene utfordrer dagens strukturer og 

organisering, men MULIGHETENE i den nåværende og den reviderte læreplanen er mange og 

deltagerne vil se noen eksempler.  

Hege Havn er prosjektleder for komptansepakken ved Senter for Livslang læring (SePU), 

Høgskolen i Innlandet   

Vegard Meland er med i prosjektgruppen for komptansepakken og bidrar med lederstøtte og 

utviklingsarbeid i profesjonsfelleskapet. Han er ansatt i SePU, Høgskolen i Innlandet.  

 

2B Norsk i fagfornyelsen for 1.-7. trinn 

Kjerneelementer, nye kompetansemål og fagspesifikk underveisvurdering - hva betyr det 

egentlig for deg som norsklærer? Dette foredraget tar for seg konkrete endringer i læreplanen i 

norsk for 1.-7. trinn, og hvilken betydning Fagfornyelsen vil ha for klasseromspraksis og 

vurdering i norskfaget.   

 

Oda Sofie Johnsen er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har 

mastergrad i norskdidaktikk fra Universitetet i Oslo, og har arbeidserfaring fra både privat og 

offentlig sektor. Oda underviser i norsk på grunnskolelærerutdanninga, og jobber med 

profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i etter- og videreutdanning.  

 

2C Lek og elevmedvirkning i begynneropplæringen 

Demokrati og elevmedvirkning har med fagfornyelsen blitt viktige temaer i hele skoleforløpet, 

også i småskolen. Men kan man tenke seg barna helt ned i 6-årsalderen kan være medvirkende, 

og hva skal de medvirke i og hvordan? Janne knytter medvirkning i småskolen sammen med 

elevaktiv undervisning hvor elevene, under veiledning fra lærerne, aktivt deltar i aktiviteter og 

tar stilling til spørsmål i samsvar med deres alder og modenhet. 

 

Janne Madsen er professor i pedagogikk. Hun har jobbet som lærer i skolen og har en 

doktorgrad i skoleutvikling og læreres læring. Læringsstrategier, læringsprosesser, demokrati i 

skolen og begynneropplæring er noen av temaene hun har jobbet med.  
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2D Matematikk i fagfornyelsen for 5.-10. trinn 

I Overordnet del for verdier og prinsipper i grunnopplæringen skal «Skolen legge til rette for 

læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring». 

På denne stasjonen tar vi utgangspunkt i normer i matematikk klasserommet som kan bidra til 

økt motivasjon for elevene. Stasjonen kommer også til å ha praktisk arbeid.  

Siv Svendsen er universitetslektor i matematikkdidaktikk ved USN. Hun har tidligere undervist 

i grunnskolen og er opptatt av undervisningsmetoder som skaper relasjonell 

matematikkforståelse hos elevene. 

 

2E Livsmestring i norske klasserom 

Denne økten gir innsikt i et teoretisk grunnlag og praktiske handlinger for å arbeide med 

livsmestring i klasserommet. Det pedagogiske verktøyet LINK hjelper læreren i arbeide med 

refleksjon, samhandling og dialog og viser vei for hvordan lærere kan arbeide forebyggende og 

helsefremmende i skolen.  

Torstein Garcia de Presno er spesialrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør. Han er sosionom med Master i diakoni, og har 

bred kompetanse med å veilede lærere i arbeidet med livsmestring. 

Programmering i skolen, Trond Hamsdokka, Porsgrunn kommune  

 

2F Programmering i skolen  

Skisse til ny fagplan i matematikk inneholder koding. Fagfornyelsen generelt inneholder en 

forventning om digitalisering av innhold og arbeidsformer, samt å arbeide tverrfaglig med 

teknologi. 

Koding er en viktig del av vår hverdag og bli en viktig kompetanse for elevene i Fagfornyelsen.  

I denne workshopen kan du bli kjent med hvordan Borge Skole jobber med koding og 

digitalisering, og du får prøve litt av utstyret. 

Trond Hamsdokka er lærer ved Borge skole, Porsgrunn kommune og har med elevene Sofie 

Wiersdalen Thunold, Karoline Venstøp, Linnea Farstad Gulbrandsen, Sander Holte Amundsli, 

Sindre Jensen, Noa Halvorsen Hansen, Jonas Povazajevas og Lilly Hoang. 
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2G Demokrati og medborgerskap i digitale omgivelser  

I denne økten vil deltagerne bli kjent med håndsopprekningsfunksjonen i Classflow til å sikre 

begrepslæring samtidig som man kan som klasseleder få et verktøy til å se, høre og anerkjenne 

alle elevene på en annen måte. Deretter skal vi diskutere dette opp mot andre erfaringer og 

hvordan det digitale hjelper/ikke hjelper til å se hver elev. Kjersti har med 

forhåndsprogrammerte Ipader til økten.  

Kjersti Brathagen er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er med i prosjektet 

LUDO, Læring og Undervisning i digitale omgivelser.  

 

2H Digital samskriving og videovurdering  

Denne sesjonen går nærmere inn på sammenhengen mellom fagfornyelsen og digital 

kompetanse i skolen. Gjennom å vise praksiseksempler med samskriving og videovurdering, 

ønsker vi å sette søkelys på hvordan fagfornyelsen og det digitale fungerer sammen i praksis.  

Morten Oddvik er i kombinasjonsstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge, underviser på 

overgangsmasteren for pedagogikk, er lektor på Horten videregående skole. Charlotte Beal er 

lærer i ungdomsskolen og arbeider i prosjektet «Læring og Undervisning i Digitale 

Omgivelser» (LUDO) ved USN. Silje Aspeflaten jobber også i LUDO som praksislærer ved 

USN Campus Porsgrunn. I tillegg er hun digital pedagog i Porsgrunn Kommune. 

 

2I Ikke påmelding – podcast fortsetter   

 

2J Elevmedvirkning i utviklingen av skolemiljøet 

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at 

de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår 

dem (Overordnet del av læreplanen, LK 20).  

Deltagerne får innsikt og eksempler på gode grep til hvordan skolen kan arbeide systematisk i 

oppfølgingsarbeidet av kartleggingsresultater som omhandler elevenes skolemiljø. Foredraget 

viser sammenheng mellom det lovverket som omfatter skole, samt innholdet i overordnet del 

av læreplanen. Det gis praktiske eksempler på hvordan man kan sikre elevmedvirkning i 

oppfølging av gjennomført ung-data og elevundersøkelse. 

Marianne Stærk Gurrich er rektor og Finn Krogsrud er miljøterapeut og kontaktperson for 

elevråd på Kragerø skole 1.-10.  
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2K Etwinning, å jobbe med internasjonalisering 

Fagfornyelsens fokus på kommunikasjon, medborgerskap og kulturell identitet er ikke bare 

"typisk norsk". Dette er sentrale skolebegreper over hele Europa. Samarbeid over 

landegrensene blir dermed mer aktuelt enn noen gang. I denne workshopen får du en liten 

innføring i hvordan klassen din kan samarbeide med andre elever over landegrensene. Du vil 

også lære å bruke eTwinning, den mest populære plattformen på området. 

 

Thomas Herlofsen er en helt vanlig musikk- og engelsklærer på Gimsøy skole i Skien. Han er 

også praksislærer 2 ved Universitetet i Sørøst- Norge. Han har lang erfaring fra et dusin små og 

store internasjonale prosjekter, er tidligere eTwinning-ambassadør, og har blant annet vunnet 

European eTwinning Awards med Vestsiden Skole i 2015. 

 


