«HVORDAN GJØRE SKOLEBIBLIOTEKET RELEVANT I SKOLEHVERDAGEN»
12 OG 13 NOVEMBER
Dag 1 - Fokus på fagfornyinga Sted: Stavanger katedralskole, Kongsgård
Møteleder: Christiane Osestad-Schiz
Målgruppe: Skolebibliotekansatte
Fagfornyelsen: - Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden.
Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom
fagene skal bli bedre. Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020.

– hva blir skolebibliotekets rolle?
•
•

0930: Registrering + frivillig omvisning på Stavanger katedralskole
1000: Velkommen v Randi Hummervoll, seksjonssjef Opplæring i skole, Rogaland
fylkeskommune

Få oversikt over arbeidet med de nye lærerplanene
•
•
•
•

1005: «Hva er Fagfornyelsen» ved Randi Hummervoll fra Opplæring i skole og Ingeborg
Lovise Tyse fra Utdanningsforbundet
1045: Pause
1100: Fagfornyelsen: Forankring, prosess og forventninger: Gro Lokøy lærer Sola vgs,
medlem i læreplangruppa for fremmedspråk
1145: Faglig mingling - Ragnhild Lunde - skolebibliotekar på St. Svithun vgs holder en kort
innledning om de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen før diskusjon.

1245: Lunsj
Bruk av litteraturformidling i undervisningen
•
•
•
•

1345: «Leseglede og litteraturformidling i videregående skole» ved Arild Michel Bakken
Lesesenteret
1400: «Samarbeid med barne- og ungdomsarbeidarfaget om formidling av barnelitteratur»
ved Else Brita Ness, bibliotekar ved Sogndal vidaregåande
1420: «Read On – Leseprosjekt» ved Gro Helen Preston avdelingsleder på Haugaland vgs
1440: «Leseprosjekt tilrettelagt for vg1-klasser» ved Barbro Mandelid fra Laksevåg vgs i
Hordaland Et prosjekt i samarbeid med norsklærere, hvor Facebook ble brukt som
hjelpemiddel.

Hvordan samarbeide med de andre på skolen
•

1500: Sofadebatt: «Lykken er en læreplan» - Tverrfaglighet, krav og ansvarliggjøring. Ved
Christiane Osestad-Schiz, Turid Myhra (rektor Randaberg vgs) og Inger Hilde Wold
Ingebretsen (lektor Hetland vgs)

Dag 2 - Fokus på den digitale skule Sted Stavanger katedralskole, Kongsgård
Møteleder: Tore Wersland
Målgrupper: Skolebibliotekansatte og IKT-pedagoger
«Skolebibliotekarer blir anbefalt å ha en rolle i å tilby digitale læremidler i meldingen «Digital
agenda for Norge» med bakgrunn i skolebibliotekets posisjon i skolen som læringsarena i og
på tvers av alle fag.»

- hvordan kan skolebiblioteket og IKT-tjenesten bidra til elevens digitale læring?
•
•

0830: Kaffe og noe å bite i
0900: «Hvordan ivaretas digitale ferdigheter i Fagfornyelsen?» ved Utdanningsdirektoratet

Hva finnes av læringsressurser som skolebiblioteket kan bruke?
•
•
•

0945: Universitetsbiblioteket i Bergen informerer om digitale ressurser og samarbeid med
videregående skoler ved Henry Langseth, universitetsbibliotekar, ved Bibliotek for
samfunnsvitenskap og musikk.
1030: Pause
1045: «Kan Wikipedia brukes i undervisning om kildekritikk? Noen erfaringer fra
lærerutdanninga.» ved Hilde Brox Universitetslektor Institutt for lærerutdanning og
pedagogikk, UIT

1130: LUNSJ
Bruk av digitale læremidler og -ressurser i undervisninga
•
•

1230: «Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen» ved Øystein Gilje
Førsteamanuensis - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UIO
1330: «Skolebiblioteket – en arena for digital innovasjon?» ved Hanne Nesset,
skolebibliotekar Porsgrunn vgs.

Vi koder!
•

1430: Et nybegynnerkurs "Koding i skolen" med Hanne Madsen, Museumslektor ved
Vitenfabrikken i Sandnes

•

1515: Farvel – god tur hjem

