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Vestby kommune
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Rykkinn skole

Forretningsfører

Anne Borgersen
Bjørnemyr skole

Dag Ulvin
Veitvet skole

KUN 
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– MyKid forenkler 
kommunikasjonen mellom 
barnehagen og foreldre.
Besøk mykid.no og se!

Foto, viktige meldinger og ukesplaner

               Mykid+ for mobil 
   – alltid oppdatert på barnehagehverdagen!NYHET!

Tast inn rabattkode «Høst 2013» når du som ansatt registrerer 
din barnehage, og få  15 måneder for prisen av 12!

    Vi sparer mye tid 
og frigjør ressurser. 
Styrer i Heia barnehage, 
          Nesodden



VELKOMMEN TIL ØSTLANDSK LÆRERSTEVNE 2013!

For oppdatert informasjon om Østlandsk lærerstevne deltagere. Gå inn på vår 
hjemmeside www.ostlandsklarerstevne.no. 

På hjemmesiden kan du lese kursbeskrivelsene og melde deg på kurs. Da er det 
viktig for oss at du også registrerer mobiltelefonnummer. Du vil få bekreftelse på  
at påmeldingen er mottatt, og i god tid før stevnet vil du motta elektronisk be- 
kreftelse på om du har fått plass på kurset. Denne bekreftelsen vil du få etter at 
påmeldingsfristen har gått ut.

På hjemmesiden vil også finne kart og andre nyttige opplysninger om stevnet. 

Styret ønsker deg et riktig godt utbytte av årets stevne!
Med vennlig hilsen for styret: Terje Bergersen, Leder
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Visste du at:
–  Østlandsk Lærerstevne arrangeres i år 

for 78. gang!
–  Østlandsk Lærerstevne ble første 

gang arrangert 1931 og hadde da 
650 deltagere. 

–  I 2012 besøkte mer enn 6000  
personer stevnet 

–  Årets stevne tilbyr 220 kurs og  
ca. 80 utstillere

–  Østlandsk lærerstevne er en  
uavhengig, ideell organisasjon

–  Østlandsk lærerstevne organiseres  
av et styre på 11 personer og en  
tilsatt forretningsfører

–  Østlandsk lærerstevne ønsker  
å speile den aktuelle, pedagogiske 
debatten i skoler og barnehager
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INFORMASJON

PRIS

Inngangsbilletten koster kr. 200,–. Den inkluderer adgang til alle kurs du er på-
meldt, samt læremiddelutstillingen begge stevnedagene. 

KONTAKTINFORMASJON

Servicetelefon:  22 74 31 12 

E-post: post@ostlandsklarerstevne.no

Hjemmeside: www.ostlandsklarerstevne.no

Telefontid:

1. til 30. september: tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 08.30–15.30

Fra 1. oktober til stevnestart:

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.00–15.30 

Fredag kl. 08.00–12.00

Servicetelefonen er stengt i uke 39.

Stevnested:
Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52, 0167 Oslo. 

Alle henvendelser vedrørende stevnet rettes til 22 74 31 12.

Merk at noen kurs avholdes i eksterne lokaler.

Stevnekontorets åpningstid under stevnet:

Torsdag 31. november kl. 16.00–19.00

Fredag  1. november kl. 08.30–16.00

Lørdag  2. november kl. 08.30–16.00

Stevnekontoret er i innerste glassgangen, inngang A ved hovedresepsjonen

Anna Sethnes hus.

Årsmøte:

Lørdag 2. november 2013, kl.17.00

Høgskolen i Oslo, A-inngangen, auditorium 2, Anna Sethnes hus. 
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Buss: nr 21  Helsfyr – Aker brygge. Stopper på Bislet, 
    2 minutter fra Høgskolen i Oslo

Trikk:  nr 11 Disen – Majorstuen

  nr 17  Sinsen / Grefsen – Rikshospitalet

  nr 18  Ljabru – Rikshospitalet

Alle trikkene stopper utenfor Høgskolen i Oslo

Parkering må foregå i de tilstøtende gater. Det er ikke mulig  
å parkere på høgskolens område. På grunn av vanskelige 
parkeringsforhold, anbefales bruk av kollektiv transport.

Kantiner og kafeer finnes på stevneområdet.

Røyking er kun tillatt utendørs.

Det er heiser i alle bygg.

For mer opplysninger og kart over området: se www.hioa.no 
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PÅMELDING

Vi minner om at det er forhåndspåmelding til alle kurs. 

All påmelding foregår via hjemmesiden:
www.ostlandsklarerstevne.no 

På hjemmesiden registrerer du deg som deltager. Hvis du er registrert tidligere, kan 
du bruke samme brukeridentiteter. Når flere fra samme arbeidsplass går sammen på 
kurs, er det best at arbeidsplassen registreres slik at alle meldes på samlet. Påmel-
ding via hjemmesiden gir elektronisk tilbakemelding. 

Det viktig for oss at du skriver mobiltelefonnummer slik at vi kan nå deg ved behov. 
Du vil få bekreftelse på at påmeldingen er mottatt, og i god tid før stevnet vil du 
motta elektronisk bekreftelse på om du har fått plass på kurset. Denne bekreftelsen 
vil du få etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Når du har registrert deg som deltager på hjemmesiden vil du også kunne melde deg 
av kurs før påmeldingsfristen utløper. For praktiske kurs kan deltagerantallet være 
begrenset. For disse kursene vil prinsippet om «førstemann til mølla» gjelde. Det er 
da mulig å melde interesse for kurset. Interesselisten vil vise styret hvor stor den 
reelle etterspørselen etter kurset er, den vil også kunne fungere som en reserveliste.

 

Billetter til kursdeltagere sendes ut sammen med faktura. Billetter refunderes ikke.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 19. SEPTEMBER 2013.
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1. Pedagogikk
emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

1 Alle, 
Skole

Uro i skolen – hva gjør vi? Heidi Amundsen 
og Synne  
B. Skjæret

 1F 09.00–12.00 23

1 Alle ADHD: et problem når det gjelder  
sanseintegrasjon, tilknytningsvansker  
– eller en kombinasjon?

Sabine Berndt  
og Ute Imhof

 2F 13.00–16.00 23

1 Bhg Hvordan skape et språkstimulerende 
miljø for minoritetsspråklige barn

Nina Indseth 
Bråthen

 3F 09.00–12.30 24

1 Bhg/
SFO/B.
trinn/
Ledere

SmART oppvekst: Bhgr og skoler som  
begeistrer – hvordan bygge et lærings-
miljø preget av engasjement, entusiasme 
og glød. Hvordan få fram det beste hos 
kolleger og barn?

Vidar Bugge- 
Hansen og Gro 
Aasland Våge

 4F 13.00–16.00 25

1 Bhg Barns hverdagskriser Trygve Ebbesvik  5F 09.00–12.00 25

1 Bhg Lek til utvikling av sosial kompetanse Camilla Farstad  
og Kari Odden

 6F 09.00–11.30 26

1 Bhg/
SFO

Hvordan forholde seg til barns seksuelle 
leker?

Pia Friis  7F 14.00–16.00 26

1 Alle Hvis noen hadde våget å spørre meg!  
Den gode samtalen om det vanskelige. 
Kommunikasjon med barn hvor det er 
mistanke om vold, overgrep eller annen 
omsorgssvikt.

Kari Trøften 
Gamst

 8F 09.00–12.00 27

1 Alle Mer enn lekser – Mestringspedagogisk 
leksehjelp

Odd Erik  
Germundsson

 9F 12.30–15.30 28

1 Bhg, 
Alle

Barnehagen som inkluderende arena for 
språklæring

Katrine Giæver 10F 13.00–16.00 29

1 Alle Asperger syndrom. Det synes ikke,  
men det merkes!

Ellen Gjesti 11F 09.00–12.00 30

1 Bhg/
SFO/S.
trinn

Hvordan lære barn sosiale ferdigheter 
– et praktisk kurs!

Sven Lindbäck 
og Patrick Glavin

12F 13.00–16.00 30

1 Alle Barn med AD/HD – et stort problem i  
dagens skole eller en spennende utfor-
dring for dyktige lærere?

Sølvi Glevoll 13F 12.30–15.30 32

1 Bhg Hva trenger de yngste barna i barne- 
hagen? Et kunnskapsbasert grunnlag for 
tilbudet til de minste

Marit Bergum  
Hansen

14F 09.30–11.30 32

1 Alle Anerkjennelse – grunnlag for trygghet og 
selvfølelse

Anniken Hauge 15F 13.00–16.00 33

EMNEOVERSIKT 
KURS FREDAG 1.11
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

1 Alle Sammen for livet i en flerkulturell hver-
dag. Tilpasset opplæring, identitet, språk, 
holdningsskapende arbeid og foreldre-
samarbeid

Unni Helland 16F 09.00–12.00 33

1 Alle Prinsen som ingen kunne målbinde Johan Holand 17F 13.00–16.00 34

1 Bhg/
SFO/ 
S.trinn

Samtalebilder – en vei til kommunikasjon 
med barn

Merete Holmsen 18F 09.00–12.00 34

1 SFO/ 
S.trinn/ 
Ledere

Sammen kan vi klare det. Samarbeid 
med minoritetsspråklige foreldre.

Bente B. Hugo 19F 14.00–16.00 35

1 Alle Barn med akademiske talenter i skolen Ella Idsøe 20F 09.30–11.30 35

1 Alle Hvordan kan lærere fremme «healing re-
lasjoner» for å hjelpe traumatiserte barn?

Ella Idsøe 21F 13.30–15.30 36

1 Bhg Grep om begreper – en metode for struk-
turert begrepslæring i Barnehagen

Helle Ibsen og  
Ingvild Grove

22F 09.00–12.00 36

1 Skole Kan god og systematisk vurderingspraksis 
føre til bedre klasseledelse?

Marit Jensen 23F 09.30–12.00 37

1 Bhg/ 
Ledere

Små barn i risiko – styrket kompetanse 
hos pedagogisk personale

Charlotte U.  
Johannessen

24F 13.00–16.00 37

1 Alle Omsorg, tilknytning og betydningen av 
trøst

Trine Klette 25F 09.00–12.00 38

1 Skole Evnerike barn: Læringshunger på ville 
veier?

Kari Kolberg og 
Jørgen Smedsrud

26F 09.00–12.00 38

1 Bhg Barnehagens betydning for barns språk-
lige og sosiale utvikling

Ratib Lekhal 27F 09.00–12.00 39

1 Alle ART – et program for å styrke elevenes 
sosiale kompetanse

Henry Liamo og 
Astrid Slåttøy

28F 13.00–16.00 39

1 Bhg Se, hør og gjør. Le, lek og lær. Snakke-
pakken® – et praktisk språkverktøy

Lena Malinovsky 29F 09.00–12.00 40

1 Bhg Blikk for lek i barnehagen Terje Melaas 30F 12.30–16.00 40

1 Alle Elevkultur og læring Simon Michelet 31AF 13.00–16.00 41

1 Bhg/ 
B.trinn

Montessoripedagogikken Heidi Marita 
Kvernberg  
Myklestul og 
Carina Årøe

31BF 09.00–11.00 41

1 Alle Dokumentarfilm som digitalt læremiddel 
– kurs ved regissør og manusforfatter 
Margreth Olin

Margareth Olin 32F 13.00–16.00 42

1 M.trinn/ 
U.trinn

Digital mobbing i et skoleperspektiv Kristin Oudmayer 33F 09.00–12.00 42

1 Alle Filosofiske samtaler – hvordan skape et 
undersøkende fellesskap i klasserommet?

Åse Ranfelt 34F 09.00–12.00 43

1 Alle Tenke sjæl – hvordan gjør vi det i praksis Åse Ranfelt 35F 13.00–16.00 43
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

1 Alle Men, vi er da ikke terapeuter – Hvordan 
terapeutisk praksis kan være støttende i 
møte med utfordrende atferd i skole og 
barnehagen

Mari-Anne Egge 
Ranheim og 
Gard Solberg

36F 09.00–12.00 44

1 M.trinn/ 
U.trinn/ 
Ledere

Når det er vanskelig å lese riktig.  
Tiltak for elever med lesevansker.

Vigdis Refsahl 37F 13.30–16.00 44

1 Ledere, 
Skole

Kritisk tenkning i klasserommet  
– hvordan bruke filosofisk metode  
i undervisning og veiledning?

Anne Schjelderup 38F 09.00–12.00 45

1 Bhg Danning i Barnehagen Anne Scheldrup 39F 13.00–16.00 46

1 SFO/ 
Skole

Læreren som nøkkelperson i arbeidet 
med elever som viser en utfordrende  
atferd

Jannike Smeds-
plass og Stein 
Grøndalen

40F 09.00–12.00 46

1 SFO/ 
Skole

ADHD – Hva er det? Jannike Smeds-
plass og Stein 
Grøndalen

41F 13.00–16.00 48

1 Bhg Språklek i barnehagen – til glede og lyst Ellen Strand 42F 09.30–11.30 48

1 Alle Trygg tilknytning – sunn utvikling  
– økt læring!

Kjersti Hildonen og 
Brita Strømme

43F 12.30–15.30 49

1 S.trinn Tilpasset opplæring i praksis Kari Repstad, 
Inger Margrethe 
Tallaksen, Anne 
L. Gjerdrum, 
Anne L. Aasgaard 
Solli, Liv Bøhler 
og Fiona Whit- 
taker

44F 12.30–16.00 49

1 Alle Barnet viser vei. – Veien til samhandling 
med barn som er vanskelige å forstå og 
vanskelige å komme i kontakt med

Mette Thiedemann, 
Lena B Nettum 
og Greta Aagre

45F 14.00–15.30 50

1 Skole Marte Meo i klasserommet Evelinn Throne-
Holst

46F 09.00–12.00 50

1 Alle Jeg bare MÅ – tvangslidelser hos barn og 
unge

Nor Christian 
Torp

47F 13.00–16.00 51

1 Skole Lydfargemetoden – lese- og skriveopp- 
læring

Maaike Visser 48F 14.00–15.30 51

1 Alle Inspirationwork – Kreative Undervisnings-
teknikker

Eline Monrad  
Vistven

49F 09.00–12.00 52

1 Ledere, 
Skole

Systematisk arbeid med leseforståelse  
og læringsstrategier i alle fag

Merete Wennevold 50F 09.30–11.30 52

1 Ledere/ 
Skole

Hvordan kan vi hjelpe gråsoneelevene? Merete Wennevold 51F 13.30–15.30 53

1 Bhg Prosjektarbeid i barnehage – Verden 
gjennom kunst med sterk forbindelse til 
Reggio Emilia

Bente M. Widell 
og Anne B. 
Hansen

52F 09.00–12.00 53
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

1 Bhg Pedagogisk dokumentasjon knyttet til lek 
og læring blant de yngste barna i barne-
hagen

Bente Svenning 
og Kristin  
Danielsen Wolf

53F 09.00–12.00 54

1 Bhg Arbeid med barn som har opplevd sam-
livsbrudd. Utfordringer og tiltak

Klara Øverland 54F 13.00–16.00 54

1 Bhg Et barn som lærer tidlig, lærer mer og 
raskere senere i livet. Ekstra tidlig språk-
stimulering og fysisk aktivitet i barne- 
hagen

Heidi Aabrekk 55F 09.00–12.00 55

1 Bhg BRAVO-LEKEN – ekstra tidlig språk- 
stimulering i Barnehagen

Heidi Aabrekk 56F 13.00–16.00 55

2. Samfunnsfag / Religion / Etikk

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

2 Alle Da var jeg redd, veldig redd… 
– Om barn som lever med vold i familien

Øivind Aschjem 57F 13.00–16.00 56

2 SFO/ 
B.trinn

Dr. Proktors elleville verden på Akershus 
festning

Tone A. Dannevig, 
Maria Atlanta 
Lunde og Wen-
che M. Wangen

58F 10.00–11.30 56

2 S.trinn RLE for 1.–4. trinn Anne Grete  
Ingebretsen 
Husan

59F 09.30–11.30 58

2 Alle Gjennom barneøyne – barns møte med 
psykisk lidelse

Grete Lillian 
Moen

60F 09.00–12.00 58

2 Bhg/ 
B.trinn

Høytidsmarkering i Bhg og skole Geir Winje 61F 13.30–15.30 59

3. Organisasjonsteori / Veiledning / Ledelse
emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

3 Alle Relasjonskompetanse – avgjørende for 
samhandling og gode resultater

Elin Gullesen 
Bratt

62AF 09.00–11.00 60

3 Alle Relasjonskompetanse – avgjørende for 
samhandling og gode resultater

Elin Gullesen 
Bratt

62BF 12.00–14.00 60

3 Ledere Tydelig og effektiv ledelse Lars Grimstad 63F 09.00–15.00 61

3 Alle Sammenhengen mellom målutforming  
og optimal lykkefølelse

Asle Gundersby 64F 13.00–16.00 61

3 Alle Løsningsfokus i ledelse – noen LØFT-grep 
for god ledelse

Jan Olav Haugen 65F 13.00–16.00 62

3 Alle Såkalt «flaks» – ikke tilfeldig!  
Hell og lykke kan læres

Jan Olav Haugen 66F 09.30–11.30 62

3 Alle Fight, flight or freeze bak kateteret Asle Hoset 67F 09.00–12.00 63
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

3 Alle Arbeidsmiljøet på jobben, – en kilde til 
motivasjon, inspirasjon eller depresjon?

Ingelin Jorselje 68F 09.00–12.00 63

3 Skole Barn og ungdom som uteblir fra skolen. 
Erfaringer fra arbeid med skoler, familier 
og elever

Sjur Langeland 69F 13.00–16.00 64

3 Bhg/ 
Ledere

Tydelig lederskap = Omsorg Trine Parmer 70F 09.00–12.00 64

3 Bhg/
SFO/ 
B.trinn/ 
Alle

Når barns atferd gjør deg bekymret Therese Rieber-
Mohn

71F 09.00–12.00 65

3 Alle Hva skal til for at kollegialt samarbeid i 
skole/barnehage blir konstruktivt og pro-
fesjonsutviklende?

Knut Roald 72F 13.00–16.00 66

3 U.trinn Valg for livet – om karriereveiledning  
i skolen

Sveinung  
Røyland

73F 09.30–11.30 66

3 U.trinn Karriereveiledning i grupper Clare Seville 74F 14.00–16.00 67

3 Alle Når barn og unge blir pårørende  
– Hvem ser? – Hvem tar ansvar?

Trine Skorpen 75F 12.30–15.30 67

3 Alle Mestring og mestringsstrategier Anne Kari Vindenes 76F 09.00–11.30 68

3 Ledere, 
Skole

Miljøkartlegging i klassen Anne Kari Vindenes 77F 12.30–15.30 68

4. Praktiske / Estetiske fag

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

4 Bhg Kom og lek med oss med sirkel Malgorzata  
Bialkowska og 
Dorota Kunicka

78F 09.00–12.00 69

4 Bhg/
SFO/ 
B.trinn

Musisk glede i klasserommet Hege Busterud 
og Catherine 
Nyland

79F 09.00–12.00 69

4 Bhg Musikk for smårollingene i barnehagen. 
Hvorfor og hvordan arbeider vi med  
musikk med 1–3-åringene

Bente Bogen 80F 13.00–16.00 70

4 U.trinn Valgfaget Sal og scene – en smakebit Kristin Fonnes 81F 13.30–15.30 70

4 Bhg Barnehagens rammeplan i praksis.  
Med fokus på kunst, kultur og kreativitet 
i aldersgruppen 1–3 år

Bente Fønnebø 
og Unni  
Jernberg

82F 09.00–12.00 71

4 Bhg Barn for samtidskunst Tona Gulpinar 83F 13.30–15.30 71

4 Bhg/ 
S.trinn

Inspirasjon og kreative ideer til musikk-
timene

Unni Halvorsen 84F 13.00–16.00 72

4 Bhg/
SFO/ 
B.trinn

Lidele galen, lidele god.  Folkemusikk på 
nytt

Siri Haukenes og 
Sylvi Kielland

85F 13.00–16.00 72
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

4 Bhg Kreativ dans for barn 2–7 år Janne Lambertsen 86F 09.00–12.00 73

4 B.trinn Bygg og bruk! Praktisk kurs i arkitektur Hanne Lier 87F 13.00–16.00 73

4 Alle Trommekurs Modou Nying 88F 13.00–16.00 74

4 M.trinn, 
U.trinn

Rytmisk musikkpedagogikk i praksis Tone Ophus 89F 09.00–12.00 74

4 SFO/B.
trinn

Sang, spill og sprell Tone Ophus 90F 13.00–16.00 75

4 M.trinn, 
U.trinn

Inspirasjonskurs for deg som underviser i 
mat og helse

Kjersti Selseth 91F 10.00–15.00 75

4 M.trinn Ideer til oppgaver innenfor maleri, leire, 
trearbeid og utsmykningsarbeid i skolen

Hege Slind 92F 09.00–12.00 76

4 Bhg/
SFO/B.
trinn

Ukulele på 1 – 2 – 3 Elisabeth  
Thormodsrud  
og Jeanie  
Cunningham

93F 13.00–16.00 76

4 Bhg/
SFO/S.
trinn

Kreativ dans for barn 3–6 år +++ Cathrine Bull 
Thorshaug

94F 13.00–16.00 77

4 Skole Sang og kor på U.trinnet Hanne Weiser 95F 09.00–12.00 77

4 M.trinn Dans på mellomtrinnet Hanne Mari Ørbæk 96F 09.00–12.00 78

5. Norsk

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

5 B.trinn Bli med inn i Ordriket Christian Bjerke, 
Gro Ulland og 
Lars Mæhle

97F 13.00–16.00 79

5 S.trinn En god start i lese- og skriveopplæringen Kari Kolbjørnsen 
Bjerke

98F 09.00–12.00 79

5 Bhg DEN GODE barnehagen – norsk som  
utgangspunkt for å lære om det å være 
menneske

Tone Mari  
Bjøreng

99F 09.00–12.00 80

5 U.trinn Sakprosa:  
Personlige historier fenger ungdom

Ole Ivar Burås 
Storå og Hilde 
Slåtto

100F 09.30–11.30 80

5 S.trinn Sikringskost for god lesestart Marit Aars Eide 101F 13.30–15.30 81

5 S.trinn Bruk av faktatekster for å fremme lese- 
og skriveflyt

Turid Fosby 
Elsness

102F 12.30–16.00 81

5 Skole BuildToExpress – verktøy for kommunika-
sjon, refleksjon og samhandling

Rut Eli Gabrielsen 
og Unni  
Skumsrud

103F 09.00–12.00 82

5 Bhg/ 
S.trinn

Trollord – lærebase i begrepsinnlæring, 
språklig bevissthet og artikulasjon

Miriam Johansen 104F 09.00–11.00 82



emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

5 S.trinn Lese- og skriveopplæring i 1. klasse.  
Presentasjon av nytt og spennende mate-
riell

Halldis Nessa, 
Anne Gjerde og 
Målfrid Rake

105F 13.00–16.00 83

5 B.trinn Flere veier til lesing og skriving Unni Skumsrud 106F 13.00–16.00 83

5 Alle Uteskolen – en vei til språket! Hilde Torp og Åse- 
May Svendsen

107F 14.00–16.00 84

5 B.trinn NorskPluss Barn – særskilt norsk for  
barnetrinnet

Ragnhild  
Vasland og Arne 
Reinertsen

108F 13.30–15.30 85

5 M.trinn Veiledet lesing og stasjonsundervisning Kathrine Wegge 109F 09.00–11.00 85

5 M.trinn Så blekket spruter – skriving i ulike  
sjangere

Kathrine Wegge 110F 12.30–14.30 86

6. Fremmedspråk

emne/målgruppe kurstittel kursholdere kurs tid side

6 S.trinn Litt engelsk hver dag fra dag én Cecilie Teigen 
Ranke og Pat 
Bruskeland

111F 09.00–12.00 87

6 S.trinn Engelsk muntlig og skriftlig for 6–10- 
åringer – et praktisk kurs for engelsk- 
lærere i småskolen

Tormod Lien og 
Pat Pritchard

112F 09.00–12.30 87

6 U.trinn Tikka Masala og Tex Mex – om mangfol-
det i amerikansk og britisk samfunn og 
kultur

Felicia Andrews 
Røkaas

113F 09.00–12.30 88

6 Bhg/S.
trinn

Lek med engelsk i Barnehagen. Glede 
med språklig mangfold

Elena Tkachenko 114F 09.00–11.00 88

6 U.trinn Moderne språkundervisning for minori-
tetsspråklige elever

Elena Tkachenko 115F 12.30–16.00 89

7. IKT

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

7 M.trinn, 
U.trinn

Lesing i det kombinerte klasserom! Stine Gaaseide 
Røsås Liseth

116F 09.30–12.00 90

7 Skole Regning i alle fag! Stine Gaaseide 
Røsås Liseth

117F 13.00–15.30 90

7 Alle Nybegynnerkurs i digital billedbehandling Knut Løken 118F 10.00–15.00 91

7 Alle SMARTe klasserom for fremtiden Kristian H Aa og 
Tone AB Næss

119F 09.00–12.00 91

7 Bhg Språklig mangfold med iPad og app i 
barnehagen

Margareth  
Sandvik

120F 13.00–16.00 92

14
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

7 Bhg Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm Marianne  
Undheim

121F 09.00–12.00 92

7 S.trinn Bruk av interaktiv tavle i småskolen Karen Wollberg 122F 13.00–16.00 93

8. Matematikk

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

8 B.trinn Hva er god vurdering? Bjørnar Alseth 123F 09.00–12.00 94

8 M.trinn Matte overalt 5.–7. trinn – Undersøkende 
og problemløsende undervisningsmetoder 
i matematikk

Ingvald Erfjord  
og Per Sigurd 
Hundeland

124F 13.00–16.00 95

8 Ledere/ 
Skole

Hvordan gjøre matematikk spennende? Skage Hansen 125F 13.00–15.00 95

8 S.trinn Jeg kan regne Gro Jørgensen 126F 14.00–16.00 96

8 S.trinn Matte overalt 1. – 4. trinn – Bruk av kon-
kreter som hjelp til bedre tallforståelse

Odd Tore  
Kaufmann  
og Audun  
Rojan Olafsen

127F 13.00–16.00 96

8 Bhg Mattelek Yvonne Lindstad 128F 13.30–15.30 97

8 U.trinn Grunnleggende ferdigheter i matematikk-
undervisningen på U.trinnet

Ingvill Merete  
Stedøy- 
Johansen

129F 13.00–16.00 97

8 S.trinn Vurdering for læring i matematikk Linn Vangen 130F 09.00–12.00 98

8 U.trinn GeoGebra er mer enn et tegneverktøy Anne Karin  
Wallace og 
Helga Kufaas 
Tellefsen

131F 12.30–16.00 99

9. Natur / Teknikk / Miljø

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

9 Alle Hva barn tror og hva fysikere vet om 
grunnleggende begreper og fenomener  
i fysikk og astronomi

Carl Angell  
og Ellen K. 
Henriksen

132F 13.30–15.30 100

9 Bhg VANNVITTIG  – Læring, lek og natur- 
vitenskap

Else Havnevik  
Devold

133F 09.30–11.30 100

9 Alle Praktisk inneklimaarbeid i skolen/barne-
hagen

Britt Ann  
Høiskar og Kai 
Gustavsen

134F 13.00–16.00 101

9 Bhg/
SFO

Smaksglede i Barnehagen Guri Langholm  
og Elly Tuset

135F 09.00–12.00 101
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

9 Bhg/
SFO/ 
S.trinn

Utforskende naturfag i barnehagen Guri Langholm  
og Kari Holter

136F 13.00–16.00 102

9 Bhg/
SFO/S.
trinn

Lek og læring i friluft Nicolay Moe 
og Annika 
Ljungström

137F 09.00–11.30 102

9 Bhg Mangfoldig naturglede i barnehagen Lars Maanum 138F 09.00–12.00 103

9 M.trinn, 
U.trinn

Vann og kraft – et komplett undervis-
ningsopplegg

Dag Endre 
Opedal, Knut 
Nordal og  
Ingvild Herberg

139F 09.30–11.30 104

9 M.trinn, 
U.trinn

Med naturen som læringsarena Anne Elisabeth 
Scheen

140F 13.00–16.00 104

9 M.trinn Praktisk mekanikkundervisning i klasse-
rommet

Per Jørgen  
Ødegaard

141F 09.00–12.00 105

10. Fysisk aktivitet / Motorisk trening / Helse

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

10 Bhg/
SFO/ 
S.trinn/ 
Ledere

Yogabarn – Smidig, leken, sterk og glad! Anita Berge 142F 13.00–16.00 106

10 SFO/S.
trinn

Røris Christina  
Engebretsen

143F 09.00–12.00 106

10 Bhg/
SFO/ 
S.trinn

Tilrettelegging ved matallergi og atopisk 
eksem

Helle S. Grøttum 144F 09.00–12.00 108

10 Alle Førstehjelp på barn Thomas Green 145F 13.30–15.30 108

10 Alle Barn og unge med kjønnsidentitets- 
problem

Tone Maria 
Hansen

146F 09.00–12.00 109

10 Bhg Sprell levende Hege Heiestad 147F 09.00–12.00 109

10 Alle Hvordan lage sunn og god mat på tur? Nicolay Moe 
og Annika 
Ljungström

149F 12.30–15.00 110

10 Bhg Dans i Barnehagen Bjørg Grete Olsen 150F 14.30–16.00 110

10 Bhg Fra barnehage til skole – aktivitet,  
mestring og glede!

Nina Rønneberg 
Nielsen og 
Kari Johanne 
Kaardal

151F 13.00–16.00 111
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1. Pedagogikk
emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

1 Bhg/ 
S.trinn

Dockan som redskap för utveckling av 
barns kreativitet och fantasi

Mirella Ahlcrona 
Forsberg

 1L 12.30–15.30 112

1 Alle Klasseledelse Inger Bergkastet  2L 09.00–11.00 112

1 B.trinn Elevers hverdagskriser Trygve Ebbesvik  3L 09.00–12.00 113

1 Alle Evnerike barn i barnehagen Linda Apalnes 
Gardar

 4L 12.30–15.00 113

1 Alle Mestringspedagogikk – veien til egenverd 
og motstandskraft

Odd Erik  
Germundsson

 5L 12.30–15.30 114

1 Alle De urolig og  ukonsentrerte barna med 
minoritetsbakgrunn – hvordan kan vi til-
rettelegge for dem?

Sølvi Glevoll  6L 09.00–12.00 114

1 Bhg Du och jag, Alfred Lars Grimstad  7L 10.00–15.00 115

1 Skole Kan god og systematisk vurderingspraksis 
føre til bedre klasseledelse?

Marit Jensen  8L 09.00–11.30 115

1 Bhg/
SFO/ 
Alle

Hvorfor skal guttene ville høre på deg? Knut Rune  
Johansson

 9L 13.00–16.00 115

1 Alle Tiltak mot vold og aggresjon i skolen Ole Greger  
Lillevik

10L 09.00–12.00 116

1 Bhg Blikk for lek i Barnehagen Terje Melaas 11L 10.00–14.00 117

1 Alle Det optimistiske barnet – hvordan finne 
og styrke barns positive tenkning

Hedvig  
Montgomery

12L 09.00–12.00 117

1 Alle Klart det nytter- positiv tenkning i jakten 
på det gode liv

Gjertrud  
Mortensen og 
Dagfinn Enerly

13L 10.00–12.00 118

1 Alle Kroppen et redskap for læring, og grunn-
leggende begreper en forutsetning for 
analytisk tenking

Elin Natås 14L 09.00–12.00 118

1 Alle Hvordan tilrettelegge for god språk- 
utvikling og analytisk tenking

Elin Natås 15L 13.00–16.00 119

1 Skole Læringspartner. Underveisvurdering i 
praksis

Hilde Ødegaard 
Olsen og Marita 
Aasland

16L 09.00–12.00 119

1 M.trinn/ 
U.trinn/ 
Ledere

Når det er vanskelig å lære. Om lese- 
forståelse og læringsstrategier ved til-
passet opplæring i fagene

Vigdis Refsahl 17L 13.00–15.30 120

KURS Lørdag 2.11
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

1 Bhg Prosjektarbeid i barnehagen – Verden 
gjennom kunst med sterk forbindelse til 
Reggio Emilia

Bente M. Widell 
og Anne B. 
Hansen

18L 09.00–12.00 120

1 M.trinn, 
U.trinn/ 
Ledere

Motivasjon og kulturendring i klasserom-
met – med «Klasse 10B» som eksempel

Harald Ødegaard 19L 13.00–15.00 121

1 Bhg/
SFO/ 
S.trinn

Steg for Steg Wenche Kamp 
Øibrekken

20L 09.00–12.00 121

1 Bhg Et barn som lærer tidlig, lærer mer og 
raskere senere i livet. Ekstra tidlig språk-
stimulering og fysisk aktivitet i barne- 
hagen

Heidi Aabrekk 21L 09.00–12.00 122

1 Bhg BRAVO-LEKEN – ekstra tidlig språk- 
stimulering i barnehagen

Heidi Aabrekk 22L 13.00–16.00 122

2. Samfunnsfag / Religion / Etikk

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

2 Bhg Asbjørnsen og Moes Christiania Mari Atlanta  
Lunde og Anne 
Storrusten

23L 10.00–11.30 123

2 Alle Det litterære Oslo Mari Atlanta 
Lunde, Ruth 
Ludvigsen og 
Irina Strand

24L 13.00–14.30 123

2 Alle Gjennom barneøyne – barns møte med 
psykisk lidelse

Grete Lillian 
Moen

25L 09.00–12.00 124

2 Bhg Kunsten å stille gode spørsmål i  
barnehagen

Anne Schjel-
derup

26L 09.00–12.00 124

2 Alle Seksuelle overgrep mot barn og litt om 
barn og seksualitet

Margrete Wiede 
Aasland

27L 09.00–15.00 125

3. Organisasjonsteori / Veiledning / Ledelse
emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

3 Bhg/Le-
dere

Barnehagelæreren som leder  
– Å lede voksne i arbeid med barn

Lise Barsøe 28L 09.30–11.30 126

3 Bhg Lekeressurser – Ungdomskolegutter inn 
som en ressurs i barnehagen

Jennie Furulund 29L 13.00–14.30 126

3 Alle Motiverende samtale (MI) Jan Olav Haugen 30L 10.00–13.00 127

3 Bhg/ 
Ledere/
Alle

Hvorfor skal noen ville følge deg som 
leder?

Knut Rune 
Johansson

31L 09.00–12.00 127

3 Alle Ledelse med hjelp av ikke-verbal kommu-
nikasjon

Peter Sjöberg 32L 10.00–14.00 128
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

3 Ledere Situasjonsavhengig ledelse – hvordan 
treffe medarbeiderne der de er?

Birgitte Hauge og 
Christine Stray

33L 09.00–12.00 128

3 Ledere Lederteam som gjør en forskjell Birgitte Hauge og 
Christine Stray

34L 13.00–16.00 128

3 Ledere, 
Skole

Lederstiler: Flokkleder eller sliten gjeter? Anne Kari  
Vindenes

35L 09.30–12.00 129

3 Alle Innføring i coachingteknikker Anne Kari  
Vindenes

36L 13.00–16.00 130

4. Praktiske / Estetiske fag

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

4 Bhg/
SFO/ 
Ledere

Skatter til samlingsstunden – nytt og 
spennende repertoar!

Anita Berge 37L 09.00–12.00 131

4 Bhg Musikk for smårollingene i barnehagen. 
Hvorfor og hvordan arbeider vi med  
musikk med 1-3 åringene

Bente Bogen 38L 09.00–12.00 131

4 Bhg/
SFO/ 
S.trinn

Musisk lek gjennom lyd – stemme  
– bevegelse

Svein Fuglestad 39L 09.00–12.00 132

4 Bhg Improvisasjon og formlek med plastiske 
materialer i Barnehagen

Bente Fønnebø 40L 13.00–15.00 132

4 Alle Våg å være kreativ! Grete Hansen 41L 09.00–12.00 133

4 Bhg Musikk i barnehagen Lars Lødemel 
Iversen

42L 13.00–16.00 133

4 Bhg Forming med barn – materialer og  
teknikker

Trude Iversen 43L 09.00–12.00 134

4 Alle Ukulelekurs Sverre Indris 
Joner og Erik 
Joner

44L 13.00–15.00 134

4 Bhg/
SFO/ 
B.trinn

Workshop i forming Tor Eirik  
Magnussen

45L 12.30–16.00 135

4 Bhg/
SFO/ 
S.trinn

Å lære med hele kroppen Hogne Moe 46L 09.00–12.00 135

4 Alle Trommekurs Modou Nying 47L 13.00–16.00 136

4 M.trinn/ 
U.trinn

Rytmisk musikkpedagogikk i praksis Tone Ophus 48L 09.00–12.00 136

4 SFO/ 
B.trinn

Sang, spill og sprell Tone Ophus 49L 13.00–16.00 137

4 B.trinn Kunst og håndverksoppgaver Agneta Stave 50L 12.30–16.00 137
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emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

4 Bhg I materialenes verden Ann-Hege Lorvik 
Waterhouse

51L 12.30–15.30 138

4 Skole Sang i småskolen Hanne Weiser 52L 09.00–11.30 138

4 Skole Sang i 5.–7. klasse Hanne Weiser 53L 12.30–15.00 139

4 M.trinn Dans på mellomtrinnet Hanne Mari 
Ørbæk

54L 09.00–12.00 139

5. Norsk

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

5 Alle Det var en gang en konge Tjodun Felland 55L 09.00–12.00 140

5 S.trinn Veiledet lesing for småskoletrinnet Solveig Kristin 
Holm

56L 09.00–13.00 140

5 Bhg Fortellerkurs – Miljøfortelling Georgiana Keable 57L 13.00–16.00 141

5 Bhg Les for meg! Karianne Reite 58L 13.00–15.00 141

5 M.trinn Veiledet lesing og stasjonsundervisning Kathrine Wegge 59L 10.00–12.00 142

5 M.trinn Så blekket spruter – skriving i ulike  
sjangere

Kathrine Wegge 60L 13.00–15.00 142

6. Fremmedspråk

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

6 U.trinn Fortellerkurs – mer levende engelsk! Georgiana Keable 61L 09.00–12.00 143

7. IKT

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

7 M.trinn, 
U.trinn

Omvendt undervisning – hvordan teknolo-
gien kan gi mer tid med hver enkelt elev

Ole Martin Kyllo 62L 09.00–12.00 144

7 Alle Excel Knut Løken 63L 10.00–15.00 144

7 M.trinn, 
U.trinn

Photo Story i skolen Petter Rustad 64L 13.00–15.00 146

7 Bhg Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm Marianne  
Undheim

65L 09.00–12.00 146

8. Matematikk

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

8 B.trinn Matematikk i STORT format Morten Bjørnebye 
og Tor Solbakken

66L 09.00–12.00 147



9. Natur / Teknikk / Miljø

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

9 M.trinn, 
U.trinn

Vann og kraft – et komplett  
undervisningsopplegg

Dag Endre  
Opedal, Knut 
Nordal og  
Ingvild Herberg

67L 09.30–11.30 148

10. Fysisk aktivitet / Motorisk trening / Helse

emne/målgruppe kurstittel kursholder kurs tid side

10 Alle Aball1 – motiver til faglig læring gjennom 
samarbeid og morsom fysisk aktivitet!

Glenn Andersen 68L 13.00–15.00 149

10 SFO 1317 Skøvven – barna i skogen Jan-Kåre Fjeld 69L 13.00–15.00 149

10 Bhg/
SFO/ 
S.trinn

Tilrettelegging ved matallergi og atopisk 
eksem

Helle S. Grøttum 70L 09.00–12.00 150

10 Bhg Friluftsliv og uteliv i Barnehagen Henrik Rosted  
Neegaard  
og Torbjørn 
Lundhaug

72L 09.00–14.00 150

10 Bhg Dans i Barnehagen Bjørg Grete Olsen 73L 12.00–13.30 151

10 Alle God hørsel – hva er det? Det auditive  
systems funksjon og betydning for kon-
sentrasjon og læring

Marie E. Seljebø 
og Liv Berit C. 
Vold

74L 09.30–11.30 151



KURSOMTALER

På de følgende sidene vil du finne en oversikt med en kurs-
beskrivelse av de kursene som holdes under lærerstevnet.

Det tas forbehold om at det melder seg nok deltakere for at et 
kurs kan holdes.

Melding om hvor kurset vil gå, vil bli sendt ut med bekreftelsen 
på at du har kommet med på kurset. Styret håper på den måten 
å unngå å avvise deltakere ved at de mest søkte kursene kan 
legges til de største lokalene.

I kursoversikten brukes bokstavforkortelse for å antyde hvilket 
hovedtrinn kurset er beregnet på:

Bhg:   barnehage/førskole
SFO: skolefritidsordning
B.trinn:  barnetrinn
S.trinn: småskoletrinn 1.–4.
M.trinn: mellomtrinn 4.–7.
U.trinn:  ungdomstrinn 8.–10.
Ledere:
Alle:   alle
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Fredag 1.11

Uro i skolen – hva gjør vi? 
KURSHOLDERE: Heidi Amundsen og Synne B. Skjæret 

Kurset handler om hvordan skole og lærer kan skape og legge til 
rette for gode læringsmiljøer gjennom tydelig og positiv kommu-
nikasjon, både lærere imellom og overfor elevgrupper, enkeltele-
ver og hjemmene. Kurset har fokus på praktiske tiltak og struktu-
rer som inngår i et systemisk og systematisk erfaringsarbeid.

Synne B. Skjæret har cand.ed.graden i spes.ped. med fordyp-
ning i sosiale og emosjonelle vansker. Har tidligere erfaring fra 
barnehage, barne-og ungdomspsykiatri og habiliteringstjenes-
ten. Heidi Amundsen er lærer med videreutdanning innen sosi-
alped. og spes.ped. Har jobbet som lærer, spesiallærer og råd-
giver i grunnskolen, og er sertifisert Marte Meo-veileder. Begge 
arbeider i dag ved Læringsmiljøsenteret. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Lex Norsk skoleinformasjon.

ADHD: et problem når det gjelder  
sanseintegrasjon, tilknytningsvansker  
– eller en kombinasjon? 
KURSHOLDERE: Sabine Berndt og Ute Imhof 

Hvordan differensiere ADHD-symptomer? Kan det være en 
KISS/KIDD-problematikk, tilknytningsforstyrrelser, lærevansker 
og/eller hjernefeil? Hvordan kan vi finne ut av dette?  Å forstå og 
erkjenne sammenhengene mellom disse årsakene gir en mer 
effektiv tilnærming til barna det gjelder. Det kan være ulike år-
saker og sammenhenger med likt symptombilde. Dette krever 
ulike, differensierte tilnærminger som til sammen kan gi mer 
effektiv hjelp til barna det gjelder. Temaet blir formidlet på en 
praksisorientert måte ved hjelp av video.

Sabine Berndt er bl.a. psykoterapeut og lærer i Lovt-konsept. 
Hun holder foredrag over hele Tyskland og også internasjonalt. 
Berndt har eget institutt i Hamburg. Ute Imhof er spesialist i 
barnefysioterapi med 20 års erfaring fra arbeid på sykehus. Hun 
har siden 2006 jobbet på eget institutt. Hun holder kurs for 
andre fysioterapeuter og faggrupper over hele Norden. 

1. pedagogikk

Kurs 1 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle / Skole

Kurs 2 F
Fredag 1.11
13.00–16.00

Alle
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1. pedagogikk

Kurs 3 F
Fredag 1.11 
09.00–12.30

Bhg

Hvordan skape et språkstimulerende  
miljø for minoritetsspråklige barn 
KURSHOLDER: Nina Indseth Bråthen 

I barnehagen må vi skape gode språkstimulerende miljøer. Vi 
må oppmuntre barn med to- og flerspråklig bakgrunn til å være 
språklig aktive, og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som 
bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk. Kurset 
presenterer praktisk verktøy for språkstimulering i barnehagen. 
Metode og materiell er utarbeidet i barnehagen og basert på 
enkle hjelpemidler og utnyttelse av barnehagens daglige gjøre-
mål og nærmiljø.

Nina Indseth Bråthen arbeider systematisk med språkstimulering 
av små barn – både minoritetsspråklige barn og barn med spesi-
elle behov. Hun har utarbeidet metoder og materiell til bruk i 
barnehagen og er forfatter av Språkkista, praktisk språkstimule-
ring. Kurset arrangeres i samarbeid med GAN Aschehoug.
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Kurs 4 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / SFO /  
B.trinn / Ledere

Kurs 5 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

1. pedagogikk

SmART oppvekst:  
Barnehager og skoler som begeistrer
– hvordan bygge et læringsmiljø preget av  
engasjement, entusiasme og glød. Hvordan  
få fram det beste hos kolleger og barn? 
KURSHOLDERE: Vidar Bugge-Hansen og Gro Aasland Våge 

Dette kurset presenterer teori og gode eksempler fra Re kom-
mune sine barnehager og skoler. SmART oppvekst er en aner-
kjennende grunnholdning med fokus på styrker kombinert med 
systematisk trening på sosial kompetanse.

• Gjennom Aggression Replacement Training (ART) og Appre-
ciative Inquiry (AI), skapes glede og utvikling hos barn og 
voksne.

• Gjennom ledelse som engasjerer og gir anerkjennelse i alle 
ledd i organisasjonen, skapes nye muligheter og innovasjon.

• Gjennom systematisk arbeid fremmes ansatte og barns offen-
sive tenkesett.

Vidar Bugge-Hansen er prosjektleder for smART oppvekst i Re. 
Han har 25 års erfaring som lærer. Gro Aasland Våge har mange 
års erfaring som pedagogisk leder i barnehage. Begge er forfat-
tere av boken smART oppvekst.

Barns hverdagskriser 
KURSHOLDER: Trygve Ebbesvik 

Mange barn opplever kriser i hverdagen. Det kan være vold i 
hjemmet, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, samlivsbrudd, ute-
stenging. Barnehagen blir anklaget for ikke å se disse barna og 
gripe fatt i livssituasjonen deres. Heller ikke noe kriseteam står 
klar. Opplevelsene kan store konsekvenser for barnas læring, 
utvikling og helse. Det er avgjørende at barnehagen ser disse 
barna og står klar til å hjelpe dem og familiene deres.

Trygve Ebbesvik er utdannet teolog. I dag er han daglig og faglig 
leder i Personalomsorg as. Han har bred erfaring med barn i 
krise Han har vært med å gi ut Kriseperm for barnehagen og står 
bak firmaet kriseportalen.no. 
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Kurs 7 F
Fredag 1.11 
14.00–16.00

Bhg / SFO

Kurs 6 F
Fredag 1.11 
09.00–11.30

Bhg 

1. pedagogikk

Lek til utvikling av sosial kompetanse 
KURSHOLDERE: Camilla Farstad og Kari Odden 

Lek er viktig for å utvikle evner til god samhandling, til å lære 
og å utvikle sosial kompetanse. Gjennom kurset vil deltagerne 
lære et utvalg samarbeidsleker som egner seg i barnehagen, og 
lære om hvordan disse kan brukes for å fremme tillit, gode rela-
sjoner og godt samspill i barnegruppen. Kursinnholdet er egnet 
for de som arbeider med barn i alderen 4–6 år.

Klinsj AS har siden 2003 vært fagansvarlig for Skolemegling 
OSLO. De er ofte brukt som kursholdere i kommunikasjon, kon-
flikthåndtering og megling rettet mot skole og barne/ungdoms-
arbeid. Deres metoder er praktiske og bygger på å lære gjennom 
å gjøre.

Hvordan forholde seg til  
barns seksuelle leker? 
KURSHOLDER: Pia Friis 

Barns seksuelle lek og nysgjerrighet har vært tabuområde i bar-
nehager og SFO siden Bjugn-saken. Dette tabuet har lagt lokk 
på den frie nysgjerrigheten og leken som er nødvendig for at 
barn skal utvikle et sunt og normalt forhold til egen kropp og 
seksualitet. Foredraget gir personalet i barnehager og SFO 
kunnskaper om barns seksuelle utvikling og lek og hvordan per-
sonalet kan møte barns seksuelle leker, onani og seksuelle ut-
forsking. Hvordan kan personalet komme frem til en felles hold-
ning og hvordan kan de møte foreldrene? Filmen «Barns sek-
sualitet» vises på slutten av foredraget. 

Pia Friis er daglig leder i Tinkern Kanvas-barnehage og har  
jobbet med Handlingsplanens mål siden midten av 90- 
tallet.I 2006/2007 ledet hun et prosjekt kalt Observant og rett-
ferdig i samarbeid med Reform, Ressurssenter for menn. Pro-
sjektet filmet personalet i samhandling med barn for å øke  
personalets bevissthet om hvordan de møtte gutter og jenter på 
ulike måter.
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Kurs 8 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle 

1. pedagogikk

Hvis noen hadde våget å spørre meg! 
Den gode samtalen om det vanskelige.  
Kommunikasjon med barn hvor det er mistanke 
om vold, overgrep eller annen omsorgssvikt. 

KURSHOLDER: Kari Trøften Gamst 

Når barn gis anledning til å være informanter om egen virkelig-
het, vil vold, overgrep og annen omsorgssvikt avdekkes i større 
grad, slik at gode hjelpetiltak og beskyttelse av barnet sikres 
bedre. Men barn forteller ikke lett om stressfylte og traumatiske 
erfaringer. Det er en klar sammenheng mellom måten voksne 
kommuniserer med barn på, og meningsinnholdet i det barnet 
forteller. Undervisningsfilmen «LA STÅ!» laget av Jarle Eskedal 
og «Barnesamtalen – Den gode samtalen om det vanskelige» 
laget av Kari T. Gamst og Jarle Eskedal vil bli vist.

Kari Trøften Gamst er dr.polit og cand.ped.spes. Hun har forsket 
på kommunikasjon med barn i barnehage/ skole, i dommeravhør 
og i barnevernet. Hun har tidligere erfaring fra barnepsykiatri, 
skole, barnehage og PPT. Hun har bla. deltatt i utvikling av et-
terutdanningsprogram innen etterforskning av vold og overgrep 
mot barn ved Politihøgskolen i Oslo, og kompetansehevingspro-
grammet innen barnevernet i kommunikasjon med barn. 

Din nye leverandør av 
kvalitetsikret montessori materiell

Vi leverer 
kvalitetssikrede
produkter fra...

Tlf:  48 11 20 26      E-post:  mmmontessorimateriell@gmail.com      Org.nr.: 911 651 300
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Kurs 9 F
Fredag 1.11 
12.30–15.30

Alle

1. pedagogikk

Mer enn lekser  
– Mestringspedagogisk leksehjelp 
KURSHOLDER: Odd Erik Germundsson 

Dette kurset i mestringspedagogisk leksehjelp er for deg som gir 
eller leder et leksehjelpstilbud, eller for dere som planlegger å 
starte opp med leksehjelp. Kurset gir innsikt i metoder der lek-
sehjelp blir brukt til å styrke elevens selvfølelse, egenverd og 
motstandskraft, dette er noe elever som sliter på skolen, trenger 
mer av. Kurset tar sikte på å inspirere og engasjere deg til å 
skape en leksehjelp som det «svinger» av. Metodene har gitt 
prisbelønte resultater i Oslo indre øst.

Odd Erik Germundsson (1948) er cand.mag. og har lærerhøy-
skole, sosialantropologi, historie og flerkulturell pedagogikk i 
fagkretsen. Han har i 25 år vært pioner for mestringspedagogisk 
leksehjelp og har i like mange år arbeidet med enslige mindre-
årige asylsøkere. Han er nå kursholder og faglitterær forfatter. 
Er blitt tildelt Oslo kommunes Servicepris (1996), Det Nytter-
prisen (1997) og Foreldreprisen (2000) for sitt mestringspeda-
gogiske metodearbeid.



Kurs 10 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / Alle

Barnehagen som inkluderende  
arena for språklæring 
KURSHOLDER: Katrine Giæver 

Det legges stadig større vekt på betydningen av tidlig innsats og 
barnehagen som arena for å lære norsk språk. Men å gå i barne-
hagen er ikke i seg selv tilstrekkelig for at flerspråklige barna 
skal utvikle norsk som andrespråk. Personalet må ha kunnskap 
om hvordan de skal legge til rette for et godt språkmiljø, ikke 
først og fremst gjennom terping av ord, men ved å skape inklu-
derende lekemiljøer der barna får behov for å utvikle norsk 
språk. Kursholderen beskriver språklæring i et danningsper-
spektiv og snakker om hvordan vi kan legge barnehagen til rette 
for språklæring gjennom gjensidig påvirkning. Hun er også 
innom sentrale temaer i språkutvikling som vektlegging av 
morsmål og kartlegging av norske språkferdigheter.

Katrine Giæver er utdannet førskolelærer med master i barneha-
gepedagogikk. Hun har mangeårig erfaring fra flerkulturelle bar-
nehager og har jobbet som rådgiver på Nasjonalt senter for fler-
kulturell opplæring og i Kunnskapsdepartementet. For tiden er 
hun ansatt som høgskolelektor ved høgskolen i Oslo.

1. pedagogikk
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Kurs 12 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / SFO /  
S.trinn

Kurs 11 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

1. pedagogikk

Asperger syndrom.  
Det synes ikke, men det merkes! 
KURSHOLDER: Ellen Gjesti 

De fleste lærere vil i løpet av sin karriere møte elever med As-
perger syndrom. Disse elevene både overrasker og forvirrer: de 
kan være skoleflinke, kunnskapsrike og samvittighetsfulle, men 
med mange underlige reaksjoner og påfallende atferd.

Kursinnhold:
•  Hva er Asperger syndrom og hvordan arter det seg?
•  Behov for tilrettelegging og særbehandling
•  Viktige metoder og hjelpemidler
 
Mange eksempler fra skolehverdagen.

Kursholder er førskolelærer og spesialpedagog med arbeids-
plass på Nordvoll skole og autismesenter. Arbeidsoppgaver er 
bl.a.:

•  Kartlegging og veiledning med hensyn til elever med autisme/
Asperger syndrom på alle klassetrinn.

• Kursvirksomhet

Hvordan lære barn sosiale ferdigheter  
– et praktisk kurs! 
KURSHOLDERE: Sven Lindbäck og Patrick Glavin 

Mange mener at barn bør lære sosiale ferdigheter – men hvor-
dan gjør man egentlig det? Kursholderne gir deltakerne prak-
tiske tips og triks. Dette kurset passer dårlig for deg som bare 
vil sitte og notere – for her skal det trenes!

Sven Lindbäck jobber i PP-tjenesten i Oslo. Han har skrevet 
flere bøker, og holder foredrag i regi av Elevsiden.no. Patrick 
Glavin arbeider i utadrettet tjeneste på Brusetkollen skole og 
ressurssenter. Han jobber spesielt med klasseledelse, sosiale 
ferdigheter og foreldrekompetanse. 

Rettighetsslottet
Velkommen til

Lær om rettigheter!

Læ r  om  b a r n  i  a n d r e  l a n d !

Se film! Studer morsomme animasjoner !

H ø r  s t emm e r  o g  r a r e  ly d e r !

Bruk Rettighetsslottet gratis via Internett:
www.reddbarna.no/rettighetsslottet

Hør sang – syng med!

Se musikkvideo!

Redd Barna har laget et livlig undervisningsmateriell for barnehager 
og småskolen om barns rettigheter. I Rettighetsslottet kan barna høre 
en sang om barns rettigheter og synge med selv, se filmer om barn i 
andre land og studere tegninger om barns rettigheter. Stemmer både på 
nynorsk og bokmål. 

 En lærerveiledning med åtte forskjellige pedagogiske opplegg, en trykt 
 plakat av Rettighetsslottet og en CD med tilhørende sangtekster og 
 gitargrep kan lastes ned eller bestilles fra Redd Barna.

 Alt materiellet er gratis. Produsert med støtte fra NORAD.
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Kurs 13 F
Fredag 1.11 
12.30–15.30

Alle

Kurs 14 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

Bhg

1. pedagogikk

Barn med AD/HD – et stort problem  
i dagens skole eller en spennende  
utfordring for dyktige lærere? 
KURSHOLDER: Sølvi Glevoll  

Antall urolige barn og barn med lærevansker i skolen øker. Bør 
barn med spesielle problemer gå på spesialskoler? Medfører in-
tegrering at verken barn med AD/HD eller øvrige elever får god 
undervisning? Hva er årsaken til AD/HD, hvilke egenskaper hos 
lærere og hvilken pedagogikk er viktig for å lykkes med disse 
barna? Hvilke tilrettelegging er nødvendig for at krevende barn 
utvikles til nyttige samfunnsborgere?

Kursholder har vært leder for Oslo/Akershus Fylkeslag av ADHD 
Norge. Som forelder til barn med AD/HD, har hun mange års 
erfaring i hvordan utfordringer med barn med AD/HD kan løses 
i skolesituasjonen. Hun er en mye brukt foreleser.

Hva trenger de yngste barna i barnehagen? 
Et kunnskapsbasert grunnlag for tilbudet til de minste 
KURSHOLDER: Marit Bergum Hansen 

 
80 % av ettåringene går nå i barnehager. Det er en utfordring 
fordi ettåringer har andre behov for utviklingsstøtte enn f.eks. 
tre-åringer. Forelesningen oppsummerer norsk og internasjonal 
forskning på feltet og diskuterer hva ettåringer trenger med vekt 
på utviklingspsykologisk kunnskap tilpasset en barnehagehver-
dag. Samarbeid med foreldre og bruk av kartleggingsverktøy blir 
også tatt opp.

Marit Bergum Hansen er pedagog og familieterapeut og leder av 
Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske 
helse ved RBUP Øst og Sør. Hun er tidligere leder av Aline 
spedbarnsenter. Har erfaring fra barnevern, BUP, PPT og høg-
skole (førskolelærerutdanning).
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Kurs 15 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Kurs 16 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

1. pedagogikk

Anerkjennelse  
– grunnlag for trygghet og selvfølelse 
KURSHOLDER: Anniken Hauge 

Anerkjennelse av barn er grunnlaget for at de utvikler seg til 
trygge og glade mennesker, som er stolte over å være seg selv. 
At voksne, gjennom kommunikasjon, stimulerer deres selvfø-
lelse kontra selvtilliten, er sentralt. Barn er det de ER, ikke det 
de GJØR. Gjennom å lytte, uten vurderinger og uten å overta 
styringen av kommunikasjonen, kan vi hjelpe barn til å utvikle 
et verdifullt SELV.  

Anniken Hauge er sosionom og selvstendig næringsdrivende 
innen kommunikasjon og selvutvikling; med selvfølelse/selvtillit 
og selvutvikling som hovedområder. Hun har holdt kurs for for-
eldre og ansatte i barnehage/skole og SFO i 20 år.  

Sammen for livet i en flerkulturell hverdag. 
Tilpasset opplæring, identitet, språk, holdnings-
skapende arbeid og foreldresamarbeid 

KURSHOLDER: Unni Helland 

Hvordan administrere individuelt tilpassede lekser til hver elev? 
Hvordan utvikle sosial kompetanse gjennom klasseledelse? 
Hvordan drive tilpasset opplæring for foreldre i en flerkulturell 
skole? Kurset viser deg hvorfor det er diskriminerende ikke å 
stille krav, hvordan kunnskap er grobunn for respekt, og at for-
dommer fordummer. I tillegg belyses RLE som viktig og hold-
ningsdannende fag.

Unni Helland er lærer ved Fjell skole i Drammen, en skole med 
90 % minoritetselever. Hun har skrevet to bøker, den siste «Fra 
det flerkulturelle klasserommet. En lærers dagbok». Hun ble i 
2009 nominert av Confex til Årets foreleser.
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Kurs 18 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg / SFO /  
S.trinn

Kurs 17 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle 

Prinsen som ingen kunne målbinde 
KURSHOLDER: Johan Holand 

Gjennom Johans sterke livshistorie får man et innblikk i hvor-
dan man kan tilrettelegge for endring og utvikling hos barn som 
har et lite hensiktsmessig atferdsmønster. Johan forteller åpen-
hjertig om å leve under omsorgssvikt og de sammenhenger det 
er mellom atferdsvansker, lærevansker og omsorgssvikt.

Johan Holand har holdt jevnlige foredrag for høgskoler, etater og 
andre aktører innen opplæring og omsorg siden 2006. Temaer 
som relasjonsbygning, rammebetingelser, omsorg og atferds-
endring ut ifra barnets perspektiv er sentrale elementer i Ho-
lands foredrag. Det sto i 2009 en lengre artikkel om Holand i 
Aftenpostens A magasin. Link til dette: http://www.aftenposten.
no/amagasinet/article2837230.ece

Samtalebilder  
– en vei til kommunikasjon med barn 
KURSHOLDER: Merete Holmsen 

Dette kommunikasjonsverktøyet åpner for at barn kan identifi-
sere seg med tema og følelser i samtalebildene og assosiere til 
egne tanker, følelser og opplevelser. Det åpner for refleksjon og 
undring med barna. Teoretisk plattform: Anerkjennelse, menta-
lisering og det narrative perspektiv. Foredraget gir en teoretisk, 
praktisk og metodisk gjennomgang av samtaleverktøyet. Fore-
lesningen bygger på to fagbøker og en samtaleperm foreleseren 
har skrevet om temaet.

Merete Holmsen er førskolelærer med embetseksamen i spesi-
alpedagogikk (cand.paed.spec.) praksis fra barnehage, PPT, 
helseinstitusjoner og prosjekter med barnesamtaler. Hun arbei-
der ved et kommunalt lavterskeltilbud der hun daglig har sam-
taler med barn og foreldre. Kurset arrangeres i samarbeid med 
Cappelen Damm. 

1. pedagogikk
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Kurs 20 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

Alle

Kurs 19 F
Fredag 1.11 
14.00–16.00

SFO / S.trinn

Sammen kan vi klare det.  
Samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. 
KURSHOLDER: Bente B. Hugo 

«Sammen kan vi klare det!» I hvilken grad får minoritetsspråk-
lige foreldre muligheter til å bli myndiggjort i møte med skolen? 
I dette kurset vil du få konkrete forslag og gode ideer til hvordan 
vi kan få til et godt samarbeid mellom foreldre til elever fra 
språklige minoriteter og skole/SFO gjennom anerkjennelse og 
myndiggjøring.

Bente B. Hugo har over 30 års erfaring fra barnehage og skole. 
De siste 25 årene har hun jobbet i flerspråklige grupper. For 
tiden er hun ansatt som lærer og koordinator for flerkulturelt 
arbeid ved Fagerlund skole i Brumunddal.

Barn med akademiske talenter i skolen 
KURSHOLDER: Ella Idsøe 

 
Alle barn har unike styrker og talenter. Men noen barn har spe-
sielt avansert eller velutviklede ferdigheter og evner på flere om-
råder. Dette er barn med akademiske talenter i matematikk, 
språk, naturfag, vitenskap og teknologi. Hvem disse barna er, 
hvordan lærere kan forstå og identifisere dem og svare på deres 
læringsbehov vil være temaer prioritert i dette kurset.

Dr. Ella Idsøe er førsteamanuensis i psykologi ved NSLA, Uni-
versitetet i Stavanger. Hun er medforfatter på boka Våre evne-
rike barn – en utfordring for skolen (Høyskoleforlaget, 2011). 
Hun har bred erfaring i å arbeide med begavede barn. Kurset 
arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.

1. pedagogikk
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Kurs 22 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

Kurs 21 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

Alle

Hvordan kan lærere fremme «healing  
relasjoner» for å hjelpe traumatiserte barn? 
KURSHOLDER: Ella Idsøe 

Kurset definerer hva relasjonelle traumer er (tilknytningsforsty-
relser, familievold, mobbing), og hvordan barn som sliter med 
traumer reagerer i klasseromssituasjonen. Kurset vil vise hvor-
dan en bygger praktiske strategier som kan brukes i klasserom-
met (f. eks skrive- og roe ned- teknikker). Vi vil også snakke om 
hvordan oppnå god kontakt med disse barna og hvordan hjelpe 
dem å regulere sin atferd og følelser i klasseromsammenheng.

Dr. Ella Idsøe er førsteamanuensis i psykologi ved NSLA, Uni-
versitetet i Stavanger. Hun har i flere år jobbet med emosjonelle 
vansker og mobbing i barnehage og skole, og drevet med veiled-
ning av lærere knyttet til emosjonelle problemer hos barn og 
unge. Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.

Grep om begreper – en metode for  
strukturert begrepslæring i barnehagen 
KURSHOLDERE: Helle Ibsen og Ingvild Grove 

Metoden sikter mot å gi barna en læringsstrategi i forhold til å 
lære begreper. Fokus er rettet mot noen utvalgte begreper. Det 
jobbes med ett begrep om gangen i økter 2–3 ganger pr uke. 
Barn og voksne reflekterer rundt begrepets innhold-, form- og 
bruksside og oppsummerer dette på tankekart. Metoden brukes 
i dag i en rekke barnehager. Kurset gir en bred innføring i både 
praktisk gjennomføring og teoretisk grunnlag.

Helle Ibsen er faglig rådgiver/koordinator for barnehagene ved 
Språksenter i Bærum. Hun er utdannet førskolelærer og cand.
paed.spec. Ansatt i Bærum PPT i perioden 1999-2011. Har 
deltatt i PPTs interne kompetanseteam for språkvansker og job-
bet med prosjektarbeid (blant annet SPRÅK 4 og Språk i fokus). 
Ingvild Grove er faglig rådgiver ved Språksenter. Hun er utdan-
net førskolelærer, Cand polit fra Ped. Forskningsinstitutt og er 
spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Ansatt i PPT 
siden 2000, primært med førskolebarn.
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Kurs 24 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / Ledere

Kurs 23 F
Fredag 1.11 
09.30–12.00

Skole

Kan god og systematisk vurderingspraksis 
føre til bedre klasseledelse? 
KURSHOLDER: Marit Jensen 

Elevvurdering handler blant annet om at lærerne sammen med 
elevene konkretiserer læringsmål og at begge parter evaluerer 
elevens læringsutbytte.  På kurset vil følgende momenter bli 
berørt:
• På hvilken måte henger god klasseledelse og systematisk vur-

deringspraksis sammen?
• Hvordan gi gode faglige tilbake- og framovermeldinger?
• Hvordan involvere elevene i vurderingsarbeidet? 
• Hvordan dokumentere vurderingen på en hensiktsmessig 

måte uten å drukne i papirer?
• Skal alt vurderes? Hva er nok?
Det vil bli gitt konkrete eksempler som skolen kan bruke i sitt 
vurderingsarbeid.

Marit Jensen har mange års erfaring som både lærer og skolele-
der, og hun har også vært ansatt som fagkonsulent i Utdan-
ningsetaten i Oslo kommune. Nå er hun assisterende rektor ved 
Morellbakken ungdomsskole i Oslo. I tillegg driver hun konsu-
lentfirmaet Endringsagenten, hvor fagområdet er skolevurdering 
og elevvurdering.

Små barn i risiko – styrket kompetanse 
hos pedagogisk personale 
KURSHOLDER: Charlotte U. Johannessen 

I kurset vektlegges kunnskap om tilknytningsteori og det tidlige 
samspillet mellom barn og foreldre, ulike former for omsorgs-
svikt og årsaksforhold knyttet til dette, overlevelsesstrategier 
hos voksne og barn, barns signaler på at de befinner seg i en 
risikosituasjon og arbeid med foreldre.

Charlotte U. Johannessen arbeider i PPT i Bærum kommune, og 
driver videreutdanning for førskolelærere om «Små barn i ri-
siko». Hun holder foredrag om utvalgte tema for varierte fag-
grupper og samarbeidspartnere.
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Kurs 25 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

Kurs 26 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Skole

Omsorg, tilknytning  
og betydningen av trøst 
KURSHOLDER: Trine Klette 

Kurset tar sikte på å presentere en forståelse av hva omsorg og 
omsorgssvikt er og belyse forhold som ligger til grunn. Det vil bli 
lagt særlig vekt på betydningen av tidlig tilknytning for å forstå 
og forklare barn og foreldres atferd og reaksjoner. Ulike tilknyt-
ningsstrategier, betydningen av trøst og muligheter for endrin-
ger vil bli tatt opp.

Dr. Philos Trine Klette har i mange år arbeidet som forsker 
innenfor områdene tidlig samspill og tilknytning. Hun arbeider 
i dag som førsteamanuensis ved Høyskolen Diakonova. Hennes 
doktorgradsavhandling har tittelen «Tid for trøst. En undersø-
kelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to gene-
rasjoner». Hun er særlig opptatt av forebyggende helsearbeid 
blant barn og unge og deres omsorgsgivere.  

Evnerike barn:  
Læringshunger på ville veier? 
KURSHOLDERE: Kari Kolberg og Jørgen Smedsrud 

Evnerike barn finnes i alle klasserom. Likevel er kunnskapen om 
dem lav i norsk skole, og det er en vanlig misoppfatning at det 
å være evnerik = høyt presterende. Nettopp derfor kan det være 
vanskelig å gjenkjenne den evnerike eleven som snarere tyr til 
uproduktiv atferd og underytelse enn ivrig håndsopprekking. 
Kurset rettes mot lærere som ønsker å vite mer om hvordan de 
evnerike barna kan gjenkjennes, hvilke kognitive og emosjonelle 
behov de har, og hvordan opplæringen kan tilpasses bedre. 

Kari Kolberg arbeider på privat basis med fagområdet evnerike 
barn og blogger om temaet på «Krumelurebloggen». Hun har 
erfaring fra barnehage og grunnskole, og er representant i Norge 
for The European Council for High Ability. Jørgen Smedsrud har 
en Master i spesialpedagogikk fra UiOs med studieretning psy-
kososiale vansker. Både bachelor- og masteroppgave omhandlet 
evnerike barn. Kurset arrangeres i samarbeid med Lykkelige 
barn.
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Kurs 28 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Kurs 27 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

Barnehagens betydning for  
barns språklige og sosiale utvikling 
KURSHOLDER: Ratib Lekhal 

Barnehage er i dag normen i Norge. Hvilke konsekvenser dette 
kan ha for barns utvikling har blitt diskutert internasjonalt i flere 
tiår, og stadig hyppigere i Norge de siste årene. Få studier har 
frem til i dag studert sammenhengen mellom barns deltakelse i 
norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig 
barndom.

Ratib Lekhal har en PhD-grad i pedagogikk. Forskningen hans 
fokuserer på sammenhengen mellom aspekter ved barnehage 
og barns utvikling.

ART – et program for å styrke  
elevenes sosiale kompetanse 
KURSHOLDERE: Henry Liamo og Astrid Slåttøy 

Aggression Replacement Training er et strukturert pedagogisk 
program i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resone-
ring. Forskning viser at programmet får gode resultater i forhold 
til å forebygge, redusere eller erstatte aggressiv atferd. Kurset 
vil gi en kort innføring og presentere opplegg fra praktisk arbeid 
i grupper og klasser.

Astrid Slåttøy har tidligere arbeidet bl.a. som lærer, rådgiver og 
rektor ved Lønnebakken skole og ressurssenter for elever med 
sosiale og emosjonelle vansker, og har skrevet læreboka «Pro-
blematferd i klasserommet. Henry Liamo har jobbet i vanlig 
grunnskole og ved Lønnebakken skole og ressurssenter. I de 
siste år har han drevet mye med ART-arbeid rettet mot grunn-
skoler i Oslo. Begge er veiledere ved kompetanseenheten for 
elevatferd og læringsmiljø.
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Kurs 30 F
Fredag 1.11 
12.30–16.00

Bhg

Kurs 29 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

Se, hør og gjør. Le, lek og lær.  
Snakkepakken® – et praktisk språkverktøy 
KURSHOLDER: Lena Malinovsky 

Mange kurs handler om at det er viktig å stimulere barns språk. 
Dette kurset handler om hvordan man kan gjøre det! Bli bevisst-
gjort og føl deg sikrere, arbeid mer systematisk med barn, lek og 
språk. Snakkepakken® er enkel å bruke for hele personalet og alle 
barn uansett morsmål. Opplev hvordan vi kan gjøre barn til aktive 
deltagere og hvordan barn kan tilegne seg språk på en enkel og 
grundig måte. Kom å få påfyll, glød og massevis av tips til aktivi-
teter: Fortellinger, sanger, leker, rim og regler i samlingsstunder 
for små og store barnegrupper. Velkommen inn i Snakkepakkens 
spennende verden! www.snakkepakken.no Besøk Malinovsky i ut-
stillingshallen hos Riktige Leker AS. Se Snakkepakken®, Året 
Rundt – serien og nyheter i 2012: Plingeling – språkpedagogiske 
musikkprodukter for barn! Fyldig notathefte i farger med kursbe-
vis kan kjøpes i kurslokalet kontant for kr. 50.

Lena Malinovsky er førskolelærer med bachelorgrad i pedago-
gikk fra DK og har Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag med 
fordypning i norsk som andrespråk fra UiO. Hun ledet i 12 år en 
flerkulturell korttidsavdeling i Oslo og har lang erfaring i direkte 
språkarbeid med barn og med veiledning av barnehageperso-
nale. Hun har holdt over 500 kurs og utvikler læringsmateriell.

Blikk for lek i barnehagen
KURSHOLDER: Terje Melaas 

Hvilke pedagogiske praksiser hemmer og fremmer barns mulig-
heter til å starte, verne og videreutvikle lek i barnegruppen? Hvor-
dan knyttes dette til vennskap, læring og demokrati? Disse spørs-
målene ses i relasjon til voksnes væremåter, bruk av tid, regler, 
vaner og materiell inne og ute. God pedagogisk ledelse og et 
fagspråk til å uttrykke lekenhet er en forutsetning for å lykkes, 
ifølge kursholderens toårige forsknings- og utviklingsarbeid.

Terje Melaas er lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark og 
har lek som hovedfelt. Han er en etterspurt kursholder og veile-
der for kommuner og barnehageeiere i temaet lek. Kurset ar-
rangeres i samarbeid med Kommuneforlaget AS. 
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Kurs 31A F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Kurs 31B F
Fredag 1.11 
09.00–11.00

Bhg / B.trinn

Elevkultur og læring 
KURSHOLDER: Simon Michelet 

Som lærer kan du bidra til utviklingen av en elevkultur der elev-
ene både gir og får hjelp, tar ledelsen og venter på tur, føler 
tilhørighet og utviser selvstendighet i arbeid med skolefag. Do-
minerende oppfatninger, normer og verdier elevene imellom  
utgjør en elevkultur som påvirker handlemåten til elever flest.  
Et kulturperspektiv er også relevant for ledelsesarbeid i SFO,  
i barnehage eller i skolen som organisasjon.

Førstelektor dr. Simon Michelet har lang erfaring som lærer og 
lærerutdanner. Gjennom forskningsprosjektet Elevene imellom 
har han utviklet elevkultur som teoretisk begrep.

Montessoripedagogikken 
KURSHOLDERE: Heidi Marita Kvernberg Myklestul og Carina Årøe 

 
Frihet og orden, et tilrettelagt læringsmiljø, gjensidig respekt og 
ansvar for omgivelsene er begrep som går som en rød tråd gjen-
nom Montessoripedagogikkens filosofi. På kurset lærer du hvor-
dan montessoriskolenes materiell er tilpasset barnas interesse-
områder og modenhetsstadier. Materiellet skal gi elevene fakta-
kunnskap, men det skal også utikle dem som mennesker og 
hjelpe dem til å vokse. 

Heidi Marita Kvernberg Myklestul er allmennlærer og montes-
soripedagog, utdannet ved Høgskolen i Vestfold og har lang er-
faring fra grunnskole. Hun leder av et leverandørfirma for Nien-
huis Montessorimateriell i Norge.Carina Årøe er allmennlærer 
og Montessoripedagog, utdannet ved Høgskolen i Vestfold. Hun 
har lang erfaring fra arbeid ved Montessoriskoler. Kurset arran-
geres i samarbeid med Montessori Materiell. 
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Kurs 33 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

M.trinn / U.trinn

Kurs 32 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Dokumentarfilm som digitalt læremiddel  
– kurs ved regissør og manusforfatter Margreth Olin 
KURSHOLDER: Margareth Olin 

Gå ikke glipp av denne unike muligheten til å høre en av Norges 
mest kjente dokumentarfilmskapere fortelle om det pedago-
giske potensialet som finnes i en god film! I kurset fokuserer 
Olin på hvordan lærere kan benytte film som pedagogisk lære-
middel i undervisningen og som verktøy for å kunne diskutere 
vanskelige tema. Kurset tilbys med bakgrunn i Norgesfilms 
streamingtjeneste Filmrommet som drives i nært samarbeid 
med Norsk filminstitutt. Kurset arrangeres i samarbeid med 
Norgesfilm AS.

Margreth Olin regnes som Norges mest kjente og profilerte do-
kumentarfilmskaper. Hun nyter stor respekt og anerkjennelse 
for sine filmer, og er en svært ettertraktet foredragsholder både 
i og utenfor Norge. Kurset arrangeres i samarbeid med Norges-
film AS. 

Digital mobbing i et skoleperspektiv 
KURSHOLDER: Kristin Oudmayer 

 
Hva er digital mobbing – egentlig, og kan det skilles fra annen 
mobbing? Kurset gir innspill til hvordan man jobber langsiktig 
og systematisk med forebygging som både involverer elever og 
foreldre.

Kristin Oudmayer, fagansvarlig i UNICEF Norge. Hun har skre-
vet boken «Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og 
ansvar» (2010), samt flere artikler om mobbing, voksne som 
rollemodeller og de sårbare barna.
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Kurs 35 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Kurs 34 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle 

Filosofiske samtaler – hvordan skape et 
undersøkende fellesskap i klasserommet? 
KURSHOLDER: Åse Ranfelt 

I dette kurset vil du lære hvordan du som lærer kan øve elevene 
i å tenke selvstendig, og hvordan du kan skape et undersøkende 
fellesskap der du og elevene dine sammen kan utforske ulike 
problemstillinger og begreper. Du vil få være med på en filoso-
fisk samtale, og du vil få flere tips til hvordan du kan bruke den 
filosofiske samtalen til å gi elevene dypere forståelse for det de 
lærer i fagene.

Åse Ranfelt har vært lærer på ungdomstrinnet og i voksenopp-
læringen. Hennes filosofiutdannelse er primært fra England. 
Hun samarbeider med James Nottingham (p4C). Åse har kurset 
lærere fra førskole til videregående. Hun var også en av initiativ-
takerne til universitets konferanse om filosofering med barn.

Tenke sjæl – hvordan gjør vi det i praksis 
KURSHOLDER: Åse Ranfelt 

 
Vi kan alle sammen tenke – derfor kan vi alle sammen filoso-
fere! Å filosofere handler nettopp om å tenke selv. Som i alle 
andre sammenhenger trenger man å trene for å bli bedre. Målet 
for kurset er å bli kjent med måter å øve tenkeferdigheter på og 
å få elever til å tenke selvstendig. I kurset vil du lære leker og 
øvelser som er enkle å gjennomføre og som passer både for 
yngre og eldre elever.

Åse Ranfelt har vært lærer på ungdomstrinnet og i voksenopp-
læringen. Hennes filosofiutdannelse er primært fra England. 
Hun samarbeider med James Nottingham (p4C). Åse har kurset 
lærere fra førskole til videregående. Hun var også en av initiativ-
takerne til universitets konferanse om filosofering med barn.
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Kurs 37 F
Fredag 1.11 
13.30–16.00

M.trinn /  
U.trinn / Ledere

Kurs 36 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

Men, vi er da ikke terapeuter 
– Hvordan terapeutisk praksis kan være  
støttende i møte med utfordrende atferd  
i skole og barnehage 
KURSHOLDERE: Mari-Anne Egge Ranheim og Gard Solberg 

 
Kurset handler om hvordan forståelsen av utfordrende atferd 
kan være avgjørende for en positiv utvikling for barn i skole og 
barnehage. Hvordan kan vi snu prosessen fra maktesløshet til 
meningsfylt arbeid? Vi tar utgangspunkt i tilknytningsteori og 
utviklingsstøttende dialoger. Kan vi møte følelsen til det enkelte 
barn og fremdeles ivareta vår lederrolle?

Mari-Anne Egge Ranheim har en mastergrad i spesialpedago-
gikk og har lang erfaring fra arbeid med barn i skole, institu-
sjonsskole og på behandlingssenter. Gard Solberg har lang erfa-
ring fra arbeid med barn i behandlingsinstitusjon og institu-
sjonsskole, som miljøterapeut og familieterapeut. Han har Bac-
helor i sosialpsykologi og grunnfag spes. ped. Begge er ansatt 
ved familieavdelingen ved Østbytunet behandlingssenter på 
Lørenskog.

Når det er vanskelig å lese riktig.  
Tiltak for elever med lesevansker. 

KURSHOLDER: Vigdis Refsahl 

Dette kurset tar for seg ulike lesevansker, med hovedtyngden på 
avkodingsvansker og dysleksi. Du vil få presentert teori om normal 
leseutvikling, lesevansker, læring og pedagogikk, og hvordan dette 
kan danne grunnlag for spesialpedagogiske tiltak. Tiltakene hand-
ler om organisering, struktur, innhold og pedagogisk metode, samt 
implementering av faste tiltak på en skole. Her vil også lærersam-
arbeid omkring elever med lesevansker bli tatt opp.

Vigdis Refsahl arbeider ved Bredtvet kompetansesenter, dyslek-
siteamet og Universitetet i Oslo. Hun arbeider med kommunale 
prosjekter som har til mål å styrke leseopplæringen på alle ni-
våer, og med videreutdanning av lærere som språk- og leseveile-
dere i skolen.

1. pedagogikk



45

Kurs 38 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Ledere / Skole

Kritisk tenkning i klasserommet 
– hvordan bruke filosofisk metode  
i undervisning og veiledning? 

KURSHOLDER: Anne Schjelderup 

Hvordan kan vi hjelpe elevene i å bli selvstendige og kompe-
tente i sin egen tenkning? Hvordan gi elevene faglig innsikt og 
forståelse? Hvordan lære elevene drøfting og problemløsning 
gjennom undervisning av fagstoff? For å utvikle presis tenkning, 
må elever være i et miljø der god tenkning praktiseres hele 
tiden, i alle fag. Dette kurset gir en innføring i en undervisnings-
form der elevene konsekvent utfordres kunnskapsmessig og in-
tellektuelt ved hjelp av spørsmål fra læreren. Metoden styrker 
elevenes leseforståelse og evne til oppgaveløsning. Deltagerne 
vil trene på å stille gode spørsmål ved å analysere konkrete ut-
sagn, og de vil få tips om undervisningsopplegg knyttet til ulike 
fag og klassetrinn.

Anne Schjelderup har hovedfag i pedagogikk og er spesialisert 
innen filosofisk samtaleledelse. Hun har erfaring som lærer, 
høgskolelektor og som filosofisk samtaleleder, blant annet i 
samarbeid med Barne- og Ungdomsfilosofene. Hun har skrevet 
boken Kritisk tenkning i klasserommet – filosofisk metode i un-
dervisning og veiledning, Kommuneforlaget 2012. 
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Kurs 40 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

SFO / Skole

Kurs 39 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg 

Danning i barnehagen 
KURSHOLDER: Anne Scheldrup 

Hvordan kan barnehagene legge grunnlag for danning? Hvordan 
kan vi støtte barna i å utvikle evnen til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter, slik at de blir en ressurs for seg selv 
og for andre? kurset handler om hvordan barnehagen kan bidra 
til å legge et emosjonelt, intellektuelt og sosialt grunnlag for 
danning. Deltagerne vil få en grunnleggende innføring i affekt-
teori, barns kognitive utvikling og hvordan et presist språk i for-
hold til barnets gode egenskaper kan gi dem en grunnleggende 
positiv selvfølelse, evne til å forstå seg selv og andre, til å se 
muligheter, ta egne valg og inkludere andre.

Anne Schjelderup jobber som fagleder for Plan og Utvikling for 5 
barnehager i bydel Søndre Nordstrand, og er styrerressurs for  
Taranrød barnehage. Hun har hovedfag i pedagogikk og er spesia-
lisert innen filosofisk samtaleledelse. Hun var tidligere høgskole-
lektor ved førskolelærerutdannelsen ved Høgskolen i Vestfold.

Læreren som nøkkelperson i arbeidet med 
elever som viser en utfordrende atferd 
KURSHOLDERE: Jannike Smedsplass og Stein Grøndalen 

Kurset omhandler betydningen av læreren som nøkkelperson i 
arbeidet med elever som viser en utfordrende atferd. Sentralt 
står bruk av positive holdninger og felleskap blant voksne i ar-
beidet rundt disse elevene. Det blir også snakket om viktigheten 
av gode voksenstandarder som fremmer trygghet hos lærere og 
elever, og hvordan vi kan utvikle en kollektiv elevstandard med 
positive forventninger til elevens atferd. Kurset vil gi deltakerne 
konkrete verktøy til bruk i hverdagen.

Jannike Smedsplass jobber som spesialrådgiver i Bærum kom-
mune, og Stein Grøndalen jobber i utadrettet team på Bruset-
kollen skole og ressurssenter. Begge kursholderne har erfaring 
både fra arbeid i normalskolen og fra Brusetkollen skole og  
ressurssenter. De jobber også med veiledning av lærere i Oslo-
skolen.
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ADHD - forskning
ved Syddansk universitet, Odense

Besøk oss under
ØSTLANDSKE

LÆRERSTEVNE.
Du finner oss i glassgangen.

Amajo as,
Hellinga 16D, 1481 Hagan

Tel 67074340
firmapost@amajo.no

Protac kuledyne for barn og 
ungdom
- med innsovningsproblemer
- med urolig søvn
- som har uro eller angst

Protac Sensit kulestol for
barn og ungdom
- med stort behov for fysisk og  
 mental avspenning
- med behov for time-out

Protac MyFit kulevest for 
barn og ungdom
- med uro og konsentrasjons-  
 problemer
- med behov for bedret
 kroppsoppfattelse

Protac Kulepute for barn og 
ungdom
- med konsentrasjonsproblemer
- med motorisk uro
- med dårlig sittestilling

Forskningen viser at Protac 
kuledyne forbedrer søvn og 
konsentrasjonsevne hos barn 
med ADHD.

Forskningsrapporten ble 
publisert 22 juli 2010 i Nordic 
Journal of Psychiatry.

Les mer om rapporten på
www.amajo.no

Hvorfor virker Protacs produkter 
beroligende?

De er utviklet på bakgrunn av 
sanseintegrasjonsteorier.
Tyngde og punktvis trykk fra 
kulene stimulerer berørings-, 
muskel og leddsans. Stimule-
ring av disse sansene gir økt 
kroppsbevissthet og skaper ro 
og trygghet.

amajo as 20.06.2012.indd   1 18/06/12   11.16
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Kurs 42 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

Bhg

Kurs 41 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

SFO / Skole

ADHD – Hva er det? 
KURSHOLDERE: Jannike Smedsplass og Stein Grøndalen 

Kurset omhandler utfordringer rundt elever med AD/HD i sko-
len. Det vektlegges diagnosekriterier og betydningen av gode 
tiltak i arbeidet med elever som har en AD/HD diagnose, samt 
hvordan godt skole/hjem-samarbeid fremmer et positivt arbeid 
rundt denne elevgruppen. Kurset vil vise praktiske grep i klas-
serommet og vil kunne gi deltakerne konkrete verktøy til bruk i 
hverdagen.

Jannike Smedsplass jobber som spesialrådgiver i Bærum kom-
mune, og Stein Grøndalen jobber i utadrettet team på Bruset-
kollen skole og ressurssenter. Begge kursholderne har erfaring 
både fra arbeid i normalskolen og fra Brusetkollen skole og res-
surssenter. De jobber også med veiledning av lærere i Oslosko-
len.

Språklek i barnehagen – til glede og lyst 
KURSHOLDER: Ellen Strand 

 
Å leke med språk er morsomt og svært viktig i et forebyggende 
perspektiv. Systematisk språklek stimulerer barnas ord- og be-
grepsforråd, samt deres bevissthet om språket. Morsomme 
språkleker gir barna glede over å bruke språket. Kurset innehol-
der morsomme ideer og konkrete forslag til systematisk språk-
stimulering, samt noe teori som belyser opplegget i ett faglig 
perspektiv.

Ellen Strand er førskolelærer og spesialpedagog/logoped. Siden 
2003 har hun jobbet som spesialpedagog/logoped med før- 
skolebarn med spesielle behov. Ellen Strand er forfatter av  
den norske utgaven av Språklek, og Språklek 2 og kursholder i 
Bro Aschehoug. Kurset arrangeres i samarbeid med GAN Asche-
houg. 
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Kurs 44 F
Fredag 1.11 
12.30–16.00

S.trinn 

Kurs 43 F
Fredag 1.11 
12.30–15.30

Alle

Trygg tilknytning  
– sunn utvikling – økt læring! 
KURSHOLDERE: Kjersti Hildonen og Brita Strømme 

Kurset presenterer trygghetssirkelen som baserer seg på meto-
den Circle of Security. Trygghetssirkelen fokuserer på hvordan 
voksne kan møte barn for å øke deres trygghet, kommunisere 
om følelser samt forebygge psykiske vansker. Videre rettes fokus 
på hvordan barn hjelpes til sunn utforskning og økt læring.

Psykologspesialist Strømme og psykolog Hildonen jobber i Lø-
renskog kommune med bl.a. forebygging og tidlig intervensjon. 
Kompetanse innenfor sped- og småbarns psykiske helse, til-
knytningsmetodikk og teori. Hvordan komme inn for sent så tid-
lig som mulig er sentralt i deres arbeid.

Tilpasset opplæring i praksis 
KURSHOLDERE: Kari Repstad, Inger Margrethe Tallaksen,  
Anne L. Gjerdrum, Anne L. Aasgaard Solli, Liv Bøhler  
og Fiona Whittaker 

 
Det er det viktig at læreren har et rikt utvalg av metoder for å 
kunne variere og tilpasse undervisningen. Kursholdere vil vise 
hvordan vi kan variere undervisningen og gjøre bevisste metode-
valg basert på elevenes forutsetninger og fagets innhold. I til-
legg presenterer Fagbokforlagets erfarne forfattere hvordan 
norskverket Elle Melle og engelskverket First Choice legger til 
rette for tilpasset og variert undervisning.

Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen underviser i fagdi-
daktikk ved UiA og har skrevet boka Variert undervisning – mer 
læring. Anne L. Gjerdrum og Anne L. Aasgaard Solli har skrevet 
Elle Melle. Liv Bøhler og Fiona Whittaker har skrevet First 
Choice. Kurset arrangeres i samarbeid med Fagbokforlaget.
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Kurs 46 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Skole

Kurs 45 F
Fredag 1.11 
14.00–15.30

Alle

Barnet viser vei. 
– Veien til samhandling med barn som  
er vanskelige å forstå og vanskelige å komme  
i kontakt med 
KURSHOLDERE: Mette Thiedemann, Lena B Nettum og Greta Aagre 

Gjennom å dele våre erfaringer, refleksjoner og videoeksempler 
ønsker vi å illustrere hvordan barnet kan vise vei i samhandlin-
gen. Ved å tone seg inn på og lytte til barnets uttrykksformer, 
blir de hjulpet til å forstå barnet bedre. Ved å følge og speile 
barna etableres det gradvis en relasjon som igjen gir rom for 
gjensidig lek og samhandling. Vi beveger oss inn i et landskap 
med tidlig relasjon og samspill, musikk, musisk improvisasjon 
og ikke minst lek.

Kursholderne er musikkterapeuter og førskolelærere, og ansatt 
på Pedagogiske fagsenter i hver sin bydel i Oslo. Deres musikk-
terapeutiske arbeidsområde er knyttet til barn med nedsatt 
funksjonsevne i bydelenes barnehager. De er også førskolelæ-
rere med til sammen over 30 års erfaring som musikkterapeuter 
ved fagsentrene.

Marte Meo i klasserommet 
KURSHOLDER: Evelinn Throne-Holst 

Marte Meo i skolen, med fokus på klasseledelse: Film av lærere 
i samspill med elevene som utgangspunkt for veiledning og re-
fleksjon. Relasjonskompetanse og refleksjon som viktige ele-
menter for å bevisstgjøre og styrke læreren som klasseleder. 
Hvordan kan læreren skape gode relasjoner til sine elever og 
gjennom det bli en trygg og tydelig klasseleder som mestrer å 
legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø for sine elever?

Evelinn Throne-Holst: Cand. paed. fra Universitetet i Oslo, flere 
års erfaring som redaktør i pedagogikkredaksjonen i Gyldendal 
Akademisk. Har de tre siste årene utdannet seg og jobbet som 
Marte Meo-veileder og supervisor i klasseledelse i skolen.
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Kurs 48 F
Fredag 1.11 
14.00–15.30

Skole

Kurs 47 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Jeg bare MÅ  
– tvangslidelser hos barn og unge 
KURSHOLDER: Nor Christian Torp 

Det er stor forskjell på en «fiks idé» og «jeg bare MÅ». Barn som 
har denne lidelsen forstyrres av påtrengende tanker og må gjøre 
tvangshandlinger for å minske angst og ubehag. Barn som har 
tvangslidelser og deres omgivelser opplever ofte at tvangspro-
blemene som veldig plagsomme og noe som gjør livet vanskelig. 
Heldigvis finnes det behandling som kan hjelpe barnet med å 
bli kvitt plagene. For at barnet skal kunne får hjelp, MÅ nærper-
sonene ha kjennskap til hvordan de skal forholde seg til og bidra 
i prosessen. På en «vanlig» barne- og ungdomsskole vil det være 
flere barn med tvangslidelser.

Nor Christian Torp, psykolog/PhD. Stipendiat UiO har lang erfa-
ring fra klinisk arbeid innen barne- og ungdomspsykiatri, første-
linjetjenesten, undervisning, konsultasjoner og veiledning til 
spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten. Nor Chr. Torp 
holder for tiden på med et doktorgradsprosjekt, som er et nor-
disk multisenter forskningsstudie for behandling av barn og 
unge med tvangslidelser.

Lydfargemetoden – lese- og skriveopplæring 
KURSHOLDER: Maaike Visser 

 
Lydfargemetoden er en fonologisk lese-og skriveopplæringsme-
tode. Det er en praktisk metode som er konkret og appellerer til 
flere sanser. Elever som har brukt metoden øker sin fonologiske 
bevissthet og utvikler en raskere og sikrere avkoding. Lydfarge-
metoden blir brukt i lese- og skriveopplæring, forebyggende for 
barn i grunnskolen, for mennesker med lese- og skrivevansker,  
i norskopplæring i grunnskolen og av voksne innvandrere.

Maaike Visser er pedagog, helsesøster og Marte Meo-terapeut, 
og hun har lang erfaring i kunnskapsformidling. Hun har utvi-
klet Lydfargemetoden etter at hun opplevde at hennes dyslek-
tiske sønn ikke hadde tilstrekkelig utbytte av ordinær spesial- 
undervisning. I 2012 og 2013 ble Maaike Visser nominert til 
årets sosial entreprenør.
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Kurs 50 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

Ledere / Skole

Kurs 49 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

Inspirationwork  
– Kreative Undervisningsteknikker 
KURSHOLDER: Eline Monrad Vistven 

Kurset gir deg metoder for å bringe din egen og elevens kreati-
vitet inn i faget du jobber med. Å få med seg kreativiteten er en 
døråpner for motivasjon, fordypelse, utveksling, sosial kompe-
tanse, og faglige prestasjoner. Kurset er praktisk rettet og knyt-
ter seg opp mot læreplanen. Det er et levende, inspirerende og 
nyttig kurs!

Eline Vistven er musiker, forteller, pedagog og kursholder. Krea-
tivitet har vært hennes fagområde i snart 20 år. Hun er leder av 
Creationwork, Institutt for kreativitet og bevissthet.

Systematisk arbeid med leseforståelse  
og læringsstrategier i alle fag 
KURSHOLDER: Merete Wennevold 

Alle lærere skal undervise i lesing og leseforståelse. Derfor står 
læringsstrategier sentralt i alle fag. Kurset gir en praktisk innfø-
ring i hvordan læringsstrategier kan integreres i undervisning og 
arbeidsplaner. Målet med lesingen og lærerens engasjement i 
innøving av arbeidsmåtene står sentralt. Et utvalg strategier set-
tes i system. Praktiske eksempler gir ideer til undervisning og 
hvordan elever kan fordype seg i fagstoff.

Merete Wennevold er lektor med nordisk hovedfag med spesial-
felt leseforståelse/ læringsstrategier. Hun har lang erfaring fra 
videregående skole. Gjennom sitt firma Lesekompetanse holder 
hun kurs og arbeidsseminarer for lærere og elever. Hun undervi-
ser også elever med lese- og skrivevansker.
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Kurs 52 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg 

Kurs 51 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

Skole

Hvordan kan vi hjelpe gråsoneelevene? 
KURSHOLDER: Merete Wennevold 

Gråsoneelever og dyslektikere har mange av de samme proble-
mene. Dyslektikere får kanskje en IOP og hjelp. Gråsoneelevene 
får beskjed om å lese lettlestbøker, men blir hengende mer og 
mer etter for hvert klassetrinn. De blir etter hvert sett på som 
late, umotiverte og lite arbeidsvillige. Hva kjennetegner gråso-
neelever og deres lesevansker, og hvordan kan vi hjelpe dem?

Merete Wennevold er lektor med nordisk hovedfag med spesial-
felt leseforståelse/ læringsstrategier. Hun har lang erfaring fra 
videregående skole. Gjennom sitt firma Lesekompetanse holder 
hun kurs og arbeidsseminarer for lærere og elever. Hun undervi-
ser også elever med lese- og skrivevansker. 

Prosjektarbeid i barnehage 
– Verden gjennom kunst med  
sterk forbindelse til Reggio Emilia 
KURSHOLDERE: Bente M. Widell og Anne B. Hansen 

 
Verden gjennom kunst er et prosjekt med fokus på de estetiske 
fagene i barnehagen knyttet opp mot en flerkulturell tilnær-
ming. Østheim barnehage har de siste årene jobbet med dette 
og flere andre prosjekter og har utviklet seg i takt med at barne-
hagen har fått mer og mer inspirasjon fra Reggio Emilia. Vi har 
et stort fokus på voksenrollen og hvilken betydning barnehagens 
rom har for barnehagen som læringsarena og barns medvirk-
ning. Kurset kan passe for de som ønsker nye impulser i forhold 
til prosjektjobbing, de estetiske fagene og de som er nysgjerrige 
på pedagogikken i Reggio Emilia.

Bente M. Widell og Anne B. Hansen jobber som henholdsvis 
styrer og pedagogisk leder i Østheim barnehage. Vi har jobbet 
sammen i snart 7 år med fokus på prosjektarbeid og de este-
tiske fagene. 
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Kurs 54 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg

Kurs 53 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

Pedagogisk dokumentasjon knyttet til lek og 
læring blant de yngste barna i barnehagen 
KURSHOLDERE: Bente Svenning og Kristin Danielsen Wolf 

I barnehagen forsøker vi å nærme oss barnas utforsking, oppda-
gelser og forståelser av tilværelsen på måter som styrker barna 
og gir dem muligheter til å utforske videre, leke og lære og 
oppleve glede og mening. Vi tar for oss begrepet pedagogisk 
dokumentasjon og snakker om hvordan vi kan anvende pedago-
gisk dokumentasjon som arbeidsmåte for å ivareta og fremme 
lek og læring i møter med de yngste barna i barnehagene (1–3 
år). Vi tar utgangspunkt i faglitteratur, feltarbeid og egne erfa-
ringer fra praksisfeltet.

Bente Svenning, førskolelærer og høgskolelektor i pedagogikk 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Har jobbet mye med fokus på 
dokumentasjon. Kristin Danielsen Wolf, førskolelærer og høg-
skolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA). Har jobbet mye med fokus på de yngste barna og leken.    

Arbeid med barn som har opplevd  
samlivsbrudd. Utfordringer og tiltak 
KURSHOLDER: Klara Øverland 

Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd sam-
livsbrudd. Hvilke reaksjoner viser barna, hvilke tiltak har barne-
hageansatte og hvordan opplever ansatte denne type arbeid? 
Resultater fra en Dr.grad på temaet presenteres, samt veiled-
ningsmaterialet Ett barn -to hjem som bygger på Læringsmiljø-
senterets forskning ved Universitetet i Stavanger.

Klara Øverland er utdannet psykolog og har en Dr.grad fra UiS 
på temaet samlivsbrudd. Hun arbeider nå som psykolog ved 
Universitetssykehuset i Stavanger og er tilknyttet læringsmiljø-
senteret ved UiS. Kurset arrangeres i samarbeid med Lex Norsk 
Skoleinformasjon.
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Kurs 56 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg

Kurs 55 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

Et barn som lærer tidlig,  
lærer mer og raskere senere i livet. 
Ekstra tidlig språkstimulering  
og fysisk aktivitet i barnehagen 

KURSHOLDER: Heidi Aabrekk 

Et bevisst valg av arbeidsmåter og verktøy mens barna er små 
kan forebygge vansker og gi bedre fremtidsmuligheter for hvert 
enkelt barn, viser nyere forskning. Gjennom Bravo-leken har vi 
systematisert gode arbeidsmåter og verktøy på områdene trygg-
het i nære relasjoner, språk, fysisk aktivitet og kosthold. Kunn-
skapsbasert og synkronisert med Rammeplanen.

Heidi Aabrekk har en master i spesialpedagogikk og er bren-
nende opptatt av ekstra tidlig og helhetlig innsats. Hun eta-
blerte Intempo AS i 2009 for å fremme nytenking om små barns 
utviklingspotensial. Kurset arrangeres i samarbeid med Intempo 
AS. 

BRAVO-LEKEN – ekstra tidlig  
språkstimulering i barnehagen 
KURSHOLDER: Heidi Aabrekk 

Lær BRAVO-LEKEN i praksis. Teknikk, progresjon og organise-
ring vil bli spesielt vektlagt i kurset. Deltagerne får bli godt kjent 
med materialet, øve seg i mindre grupper og bli inspirert til å 
sette i gang med en gang de kommer hjem.

Heidi Aabrekk har en master i spesialpedagogikk og er bren-
nende opptatt av ekstra tidlig og helhetlig innsats. Hun eta-
blerte INTEMPO AS i 2009 for å fremme nytenking om små 
barns utviklingspotensiale. kurset arrangeres i samarbeid med 
INTEMPO AS. 
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Kurs 58 F
Fredag 1.11 
10.00–11.30

SFO / B.trinn

Kurs 57 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Da var jeg redd, veldig redd  
– Om barn som lever med vold i familien 

KURSHOLDER: Øivind Aschjem 

Barn som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt, lever i et 
skyggelandskap hvor det er vanskelig å bevege seg og tungt å 
puste. De er forlatt av sine nærmeste, overlatt til å håndtere 
krenkelser som påvirker selvbilde, konsentrasjon, hukommelse 
og regulering av følelser. Kurset tar sikte på å beskrive hvordan 
volden skader barn og hva gode voksne kan gjøre for å oppdage, 
beskytte og hjelpe utsatte barn.

Øivind Aschjem er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut  
og har arbeidet med vold i nære relasjoner i over 30 år. Han  
er ansatt i Alternativ til Vold og medansvarlig for nettstedet 
www.reddesmå.no.

Dr. Proktors elleville  
verden på Akershus festning 
KURSHOLDERE:  
Tone A. Dannevig, Maria Atlanta Lunde og Wenche M. Wangen 

Vi oppsøker steder fra Jo Nesbøs bøker om Dr. Proktor, spesielt 
Akershus festningsområde med saluttkanonene, Dauingehullet 
og husene til Lise, Bulle og Dr. Proktor. Guidene er utkledd som 
karakterer fra bøkene. Samspillet av kunstartene i litteratur og 
drama gir elevene en totalopplevelse som stimulerer og motive-
rer til leselyst samtidig som de gjennom lek og humor får delta 
i litteraturtolkning. Vi opplever at barna lever seg inn i handlin-
gen, deltar og er aktive medfortellende uten hemninger og slip-
per fantasien løs. Oppmøte ved løvene på Stortinget.

Tone A. Dannevig er oversetter av tegneserier og barnebøker, 
Hun har erfaring innen drama og teater. Autorisert Osloguide. 
Mari Atlanta Lunde er førskolelærer/lærer/spesialped/audioped 
og autorisert Osloguide og manusforfatter. Hun har spesialisert 
seg på turer knyttet til Oslos historie og kultur i alle aldre. Wen-
che M. Wangen er lektor i historie og norsk og er gründer av 
guideselskapet «Historiehuset». Hun er autorisert Osloguide og 
organiserer varierte kulturtiltak. Kurset arrangeres i samarbeid 
med Oslo Guidebyrå.
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Kurs 60 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

Kurs 59 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

S.trinn

RLE for 1.–4. trinn 
KURSHOLDER: Anne Grete Ingebretsen Husan 

Hvordan kan vi introdusere og presentere et tema i RLE? Hvor-
dan kan elevene bearbeide kunnskapen og gi uttrykk for det de 
har lært? Hvordan kan de grunnleggende ferdighetene utvikles 
også i RLE? Hvordan kan vi ta hensyn til elevenes læringstiler? 
Hvordan føre en filosofisk samtale i klassen? Kurset gir prak-
tiske tips og ideer til bruk i undervisningen.

Anne Grete Ingebretsen Husan har lang erfaring med undervis-
ning i RLE. Hun er medforfatter i Gyldendals RLE-verk VIVO for 
1.–4. klasse. 

Gjennom barneøyne  
– barns møte med psykisk lidelse 
KURSHOLDER: Grete Lillian Moen 

Mer enn 120 000 barn og unge lever med foreldre som har en 
alvorlig psykisk lidelse. Hvordan kan vi som voksne best møte 
dem? Hvilke tanker, følelser og opplevelser har de med seg? Ved 
bruk av egen historie og faglige erfaring, inviteres tilhørerne til 
et sterkt innblikk i hvordan det er å være barn når foreldre sliter.

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog med lang erfa-
ring innen barnevern og psykiatri. Hun er forfatter av boken 
«Barns møte med psykisk lidelse – en datters historie», Kurset 
arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.
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Kurs 61 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

Bhg / B.trinn

Høytidsmarkering i barnehage og skole 
KURSHOLDER: Geir Winje 

I kurset går vi igjennom prinsipper for høytidsmarkering som 
arbeidsmåte. Hvordan kan vi synliggjøre mangfold og bruke 
mangfold som ressurs i undervisning og annet pedagogisk ar-
beid? – Hvor går grensen mellom forsvarlig pedagogisk marke-
ring og uønsket religiøs feiring? Deretter ser vi nærmere på et 
utvalg konkrete høytider og hvordan de kan markeres med tanke 
på integreringsarbeid.

Geir Winje er førstelektor ved Høgskolen i Vestfold og arbeider 
hovedsakelig med RLE-faget. Han har publisert flere bøker og 
artikler om temaet, bl.a. «Høytidsmarkeringer i barnehagen» 
(Høyskoleforlaget). Kurset arrangeres i samarbeid med Cappe-
len Damm.
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Kurs 62 BF
Fredag 1.11 
12.00–14.00

Alle

Kurs 62 AF
Fredag 1.11 
09.00–11.00

Alle

Relasjonskompetanse – avgjørende  
for samhandling og gode resultater 
KURSHOLDER: Elin Gullesen Bratt 

Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom 
mennesker. Relasjonskompetanse er avgjørende for kontakt og 
samhandling, og forskning viser at relasjonsmesterne oppnår de 
beste resultatene. Dette gjelder både for ledere, klasseledere, 
pedagoger og ellers alle som omgås mennesker – også privat. Vi 
har systematisert denne kunnskapen, og presenterer en viktig 
teori og et nyttig verktøy for å samhandle bedre med våre med-
arbeidere, elever, barn og medmennesker.

Elin Gullesen Bratt jobber i Relasjonsledelse Norge. Hun er en 
engasjert og erfaren kursholder og høster svært gode tilbakemel-
dinger fra kursdeltakere over hele landet. Elin er utdannet pe-
dagog med videreutdanning innen ledelse, coaching og praktisk 
kunnskap. 

Relasjonskompetanse – avgjørende  
for samhandling og gode resultater 
KURSHOLDER: Elin Gullesen Bratt 

Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom 
mennesker. Relasjonskompetanse er avgjørende for kontakt og 
samhandling, og forskning viser at relasjonsmesterne oppnår de 
beste resultatene. Dette gjelder både for ledere, klasseledere, 
pedagoger og ellers alle som omgås mennesker – også privat. Vi 
har systematisert denne kunnskapen, og presenterer en viktig 
teori og et nyttig verktøy for å samhandle bedre med våre med-
arbeidere, elever, barn og medmennesker.

Elin Gullesen Bratt jobber i Relasjonsledelse Norge. Hun er en 
engasjert og erfaren kursholder og høster svært gode tilbakemel-
dinger fra kursdeltakere over hele landet. Elin er utdannet pe-
dagog med videreutdanning innen ledelse, coaching og praktisk 
kunnskap. 
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Kurs 64 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Kurs 63 F
Fredag 1.11 
09.00–15.00

Ledere

Tydelig og effektiv ledelse 
KURSHOLDER: Lars Grimstad 

Kurset gir en innføring/oppfrisking av ledelse av ansatte i barne-
hage. Kursholder formidler konkrete metoder som skal sette 
tilhørerne bedre i stand til å forbedre egen ledelses praksis:
1. Forventningsavklaring
2. Mål
3. Tilbakemeldinger 
4. Situasjonsbestemt ledelse 
5. Kommunikasjonsformer
6. Effektive ledergrep
 
Lars Grimstad har jobbet som pedagogisk leder, drevet fire bar-
nehager, og jobber nå som seksjonsleder i Sandefjord kom-
mune. Kursholderen har reist Norge rundt og delt erfaringer og 
fagkompetanse, og blir ofte omtalt som inspirerende, humoris-
tisk og kunnskapsrik.

Sammenhengen mellom  
målutforming og optimal lykkefølelse 
KURSHOLDER: Asle Gundersby 

Hvordan utforme hensiktsmessige og motiverende mål? Målut-
forming knyttes opp til positiv psykologi, hvor studier på tvers av 
folkegrupper, utdanningsnivå, kultur og alder viser til entydige 
fellesparametere for hva som oppleves som lykke. Gjennom te-
maene identitet, verdier og grunnleggende behov viser kurshol-
derholder hvordan individualiserte mål kan bidra til å bringe 
større glede inn i enhver lærings-, studie- eller arbeidssituasjon.

Asle Gundersby er sivilingeniør (NTNU) og ICF-sertifisert coach 
med 20 års erfaring innen ledelse, utvikling og IT. Driver be-
driftsrådgivning og coaching gjennom enkeltmannsforetaket  
A-Changing Company. Spesialiteter: Lederskap, personlig utvik-
ling, strategi og målutforming.
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Kurs 66 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

Alle

Kurs 65 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Løsningsfokus i ledelse  
– noen LØFT-grep for god ledelse 
KURSHOLDER: Jan Olav Haugen 

Kurset gir en introduksjon til hvordan LØFT (løsningsfokusert 
tilnærming) kan anvendes i ledelse: Samarbeidsutvikling, kon-
fliktløsning, individuelle samtaler, utvikling av god kultur. Vi-
dere hvordan LØFT faller sammen med forskning på hvilken 
ledelse som fungerer godt. Tilnærmingene kan anvendes både i 
ledelse av voksne og i klasseromsledelse.

Jan Olav Haugen er utdannet cand.polit med fagene pedago-
gikk, sosiologi, psykologi og historie og videre utdanning på 
LØFT og MI. Han har ledererfaring, bred opplæringserfaring, 
HMS og organisasjonsutvikling. Arbeider deltid som lærer i fjern-
undervisning.

Såkalt �flaks – ikke tilfeldig!  
Hell og lykke kan læres 
KURSHOLDER: Jan Olav Haugen 

Seriøs psykologisk forskning viser at noen mennesker opplever 
mer «flaks» enn andre i hverdagen. Det er også avdekket hvilke 
tanke- og handlingsmønstre som bidrar til å oppleve mye «flaks» 
i hverdagen. Kurset vil lære deg disse grepene. Dette kan også 
læres videre til barn og ungdom for å gi de en bedre hverdag.

Jan Olav Haugen er utdannet cand.polit med fagene pedago-
gikk, sosiologi, psykologi og historie. Han har videre utdanning 
på LØFT og MI, ledererfaring, bred opplæringserfaring, HMS og 
organisasjonsutvikling. Jobber deltid som lære i fjernundervis-
ning.
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Kurs 67 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

Kurs 68 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

Fight, flight or freeze bak kateteret 
KURSHOLDER: Asle Hoset 

De senere års utvikling i skolen har medført gjennomgripende 
endringer; nye læreplaner og nytt rammeverk, krav om digital 
kompetanse og økt fokus på prestasjon og evaluering. Lærerrol-
len er i endring og forventningene er høye. Foredraget er tema-
tisert omkring å kunne ta ansvar for eget stress, sette grenser for 
egen rolle og å benytte rollemodeller. Kurset er rettet mot lærere 
og skoleledere.

Asle Hoset er mentaltrener og veileder til daglig klienter som må 
prestere under sterkt press fra omgivelsene. Stresshåndtering er 
sentralt i hans arbeid. Han er forfatter av den kommende boken 
Hvordan bli ditt beste jeg på skolen. Kurset arrangeres i samar-
beid med Tell forlag.

Arbeidsmiljøet på jobben, – en kilde til 
motivasjon, inspirasjon eller depresjon? 
KURSHOLDER: Ingelin Jorselje 

Hvorfor oppfører noen seg negativt? Hvorfor er noen ikke moti-
vert, og noen alltid motivert? Hva er konstruktiv tilbakemelding, 
og hvorfor er det så viktig? Er det høyt under taket på jobben, 
eller er det mer en dyp kjeller? Det krever mot og åpenhet å 
gjøre seg selv og andre gode. Vår motivasjon og arbeidsglede 
avhenger av hvordan vi har det med våre kolleger.  Med et hu-
moristisk skråblikk formidles enkle prinsipper for meningsfylt 
samarbeid.

Ingelin har lang erfaring innenfor ledelse og helse/sosialsektor, 
og er i dag partner i Ergo Credo AS, hvor hun er kurs/foredrags-
holder og prosessveileder. Fokus er samspill i leder- og perso-
nalgrupper som ikke fungerer optimalt. Kurset arrangeres i sam-
arbeid med Ergo Credo AS. 
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Kurs 70 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg / Ledere

Kurs 69 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Skole

Barn og ungdom som uteblir fra skolen.
Erfaringer fra arbeid med skoler, familier og elever 
KURSHOLDER: Sjur Langeland 

Hva skjer når barn og unge blir borte fra skolen over lenger tid? 
Hvilke rutiner har skolen og kommunen i møte med denne pro-
blematikken, og hvilke utfordringer kan det stille samarbeidet 
mellom hjem og skole overfor? Hvordan kan vi møte de elevene 
det gjelder og legge til rette for at de kan finne veien tilbake til 
skolen og fellesskapet? Kurset tar for seg og drøfter disse spørs-
målene med utgangspunkt i erfaringer fra mitt arbeid med 
elever, lærere og familier.

Sjur Langeland har mastergrad i religionspsykologi og er utdan-
net familieterapeut. Han arbeider til daglig med og har lang 
erfaring fra familieterapi, terapi, rådgivning og veiledning i 
kommunal regi og i privat praksis.

Tydelig lederskap = Omsorg 
KURSHOLDER: Trine Parmer 

Kurset er en teoretisk og praktisk smakebit på lederutviklings-
programmet Tydelighet er omsorg. Dette programmet gir kom-
petanseutvikling for lederskapet både i private og kommunale 
barnehager. Deltakerne arbeider med sin indre og ytre autoritet, 
rollebevissthet, rolleavklaring og systemteori. Det blir fokusert 
direkte på deltakernes konkrete situasjoner og profesjonelle di-
lemmaer i hverdagen. Kurset egner seg også godt for lærere 
med leder- eller teamansvar.

Trine Parmer er cand.philol. med historie hovedfag og har en 
tilleggsutdannelse som psykodramaleder. Hun jobber som kon-
sulent i eget firma. De siste sju årene har hun primært jobbet 
med leder- og personalutvikling i barnehager.
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Kurs 71 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg / SFO / 
B.trinn / Alle

Når barns atferd gjør deg bekymret 
KURSHOLDER: Therese Rieber-Mohn 

Mange barn viser atferd som gjør de voksne bekymret. Hva er 
denne magefølelsen, og hvordan håndtere den? Personale i bar-
nehage, skole og SFO har unik kompetanse og muligheter til å 
åpne opp for at barn skal kunne sette ord på hvordan de har det. 
Hvordan snakke med barn om vanskelige tema? Hva er om-
sorgssvikt, når skal det sendes bekymringsmelding til barne-
verntjenesten og hvordan kan barneverntjenesten brukes som 
samarbeidspartner? Kurset vil også ta for seg en ny veileder for 
samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten til barnets 
beste.

Therese Rieber-Mohn er utdannet barnevernspedagog med vi-
dereutdanning i kriminologi. Hun har mange års erfaring fra 
arbeid i barnehage, har jobbet med barn med atferdsvansker i 
pedagogisk fagsenter og er i dag barnevernleder. Therese har 
gitt ut et hefte som heter Når barns atferd gjør deg bekymret – 
en veileder for samarbeid mellom barnehagen, skolen og sfo/
aktivitetsskolen. Therese er nå barnevernleder i Sørum kom-
mune.
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Kurs 73 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

U.trinn

Kurs 72 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

3. organisasjonsteori / Veiledning / ledelse

Hva skal til for at kollegialt samarbeid  
i skole/barnehage blir konstruktivt og  
profesjonsutviklende? 
KURSHOLDER: Knut Roald 

Med utgangspunkt i forsking om hvordan kollegier arbeider med 
kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, diskuteres det hvordan 
den enkelte skole/barnehage kan utvikle seg som lærende orga-
nisasjon. Vi lærer hvordan kollegiale kunnskapsutviklende pro-
sesser krever forberedelse, gjennomføring og oppfølging som 
skiller seg fra tradisjonelle møteformer. Det er vesentlig å unngå 
at samarbeidet fungerer som meningstomme og kontraproduk-
tive ritualer. Skal samarbeidet gi kollektiv innsikt og engasje-
ment, forutsetter det kommunikative lederferdigheter som vil 
bli drøftet i dette kurset.

Knut Roald er dosent ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og har 
jobbet med større nasjonale forskningsprosjekter om kvalitets-
vurdering på skole- og kommunenivå. Roald har bakgrunn som 
lærer, rektor og kommunalsjef. Han har gitt ut boka Kvalitets-
vurdering og organisasjonslæring. Kurset arrangeres i samar-
beid med Fagbokforlaget. 

Valg for livet – om karriereveiledning i skolen 
KURSHOLDER: Sveinung Røyland 

Kurset berører det viktigste teorigrunnlaget for karriereveiled-
ning, og hvordan teorien kan anvendes på en praktisk måte. Her 
får du viktige eksempler på hvordan man kan møte eleven på 
elevens egne premisser samtidig som eleven utfordres. Du får 
også presentert hvordan du kan ta i bruk nyttige samtaleverktøy 
i møte med de mange ulike elevtypene.

Sveinung Røyland, tidligere rådgiver i ungdomsskolen og nå for-
lagsredaktør hos Pedlex Norsk Skoleinformasjon. Kurset arran-
geres i samarbeid med Lex Norsk Skoleinformasjon.
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Kurs 75 F
Fredag 1.11 
12.30–15.30

Alle

Kurs 74 F
Fredag 1.11 
14.00–16.00

U.trinn

Karriereveiledning i grupper 
KURSHOLDER: Clare Seville 

Foredrag og workshop om hvordan man kan bruke grupper for å 
veilede om utdannings- og yrkesvalg. Godt egnet for lærere som 
underviser i faget utdanningsvalg eller veileder elever som skal 
velge videre utdanningsløp. Mange praktiske eksempler og øvel-
ser.

Clare Seville er til daglig rådgiver ved Bleiker videregående 
skole i Asker. Hun har nylig avsluttet sin masteroppgave om 
gruppeveiledning for å forebygge frafall. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Lex Norsk Skoleinformasjon.

Når barn og unge blir pårørende  
– Hvem ser? – Hvem tar ansvar? 
KURSHOLDER: Trine Skorpen 

Hvert år opplever 3500–4000 barn og unge at deres foreldre, 
søsken, eller en annen de er glad i, får kreft. I praksis vil det si 
at ca. 14 000 barn lever – ofte over flere år – med alvorlig syk-
dom i familie eller vennekrets. Hvordan omgivelsene forholder 
seg til barn i sorg og krise har stor betydning for hvordan barna 
mestrer hverdagen. Situasjonen i barnehagen og på skolen er 
ofte tilfeldig og avhenger av den enkeltes engasjement og for-
ståelse.

Trine Skorpen er sykepleier, helsesøster, yrkesfaglærer, og arbei-
der som rådgiver i Kreftforeningen. Hun har erfaring med arbeid 
rettet mot familier hvor mor eller far har kreft. Kreftforeningen 
gjennomfører bl.a. kurset «– hvem ser, – hvem tar ansvar» for 
fagpersoner som møter barn og unge og har også grupper for 
unge pårørende. Se www.kreftforeningen.no/kurstilbud. Kurset 
arrangeres i samarbeid med Kreftforeningen.
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Kurs 76 F
Fredag 1.11 
09.00–11.30

Alle

Kurs 77 F
Fredag 1.11 
12.30–15.30

Ledere / Skole

Mestring og mestringsstrategier 
KURSHOLDER: Anne Kari Vindenes 

Mestring er muligens den enkeltfaktor som har størst betydning 
for helse og velvære, i tillegg til at den påvirker sykefraværet. Vi 
fokuserer på mestringsfaktorer, mestringsstrategier, noen triks 
for mestringsopplevelsen. Når du lærer å kjenne igjen reaksjo-
ner og følelser, gir dette deg viktig kunnskap om hva som påvir-
ker din mestrings- og motivasjonsfølelse. Kartlegging av fakto-
rer og strategier som forbedrer hverdagen din.

Anne Kari Vindenes har spesialisert seg på co-active coaching, 
NLP og transformasjonsprosesser. Gjennom å trene mennes-
kene og utvikle relasjonene mellom dem styrkes motivasjonen, 
mestringsopplevelsen og produktiviteten. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Transformator AS. 

Miljøkartlegging i klassen 
KURSHOLDER: Anne Kari Vindenes 

 
Innføring i et praktisk og enkelt verktøy for kartlegging av klas-
semiljøet – nåsituasjon – ønsket situasjon – virkemidler for be-
dring. Når elevene selv tegner et kart av hvordan de opplever 
situasjonen, hvordan de ønsker å ha det og finner tiltak for å 
komme fra A til B, får de et eierskap til en felles handlingsplan 
med egne ansvarsområder og roller.

Anne Kari Vindenes har spesialisert seg på co-active coaching, 
NLP og transformasjons-prosesser. Gjennom å trene mennes-
kene og utvikle relasjonene mellom dem styrkes motivasjonen, 
mestringsopplevelsen og produktiviteten. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Transformator AS. 
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Kurs 78 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

Kurs 79 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg / SFO /  
B.trinn

Kom og lek med oss med sirkel 
KURSHOLDERE: Malgorzata Bialkowska og Dorota Kunicka 

Magiske aktiviteter med 2–5-åringene i barnehagen med mu-
sikk bevegelse og sirkler. På kurset gjør deltakere praktiske opp-
gaver. De lærer hvordan:

• vi bretter sirklene
• setter sirkler sammen i ulike former
• setter musikk til aktivitet
• de får en kort teoridel om «Lek og læring gjennom bevegelse»
• vi viser at de kan knytte sju fagområder fra rammeplanen til 

denne metoden.
 
Malgorzata Bialkowska er utdannet som lærer med master. Hun 
har 10 års erfaring fra skole og barnehage både i Polen og 
Norge. Hun har ett år videreutdannig i «Lek og læring gjennom 
bevegelse» fra Warszawa. Malgorzata har hatt kurs for ansatte i 
Lørenskog kommune med denne metoden. Hun jobber nå som 
pedagogisk leder på storbarnsavdeling. Dorota Kunicka er ut-
dannet førskolelærer i Polen og har sju år erfaring fra skole og 
barnehage både i Polen og Norge. Hun har mange kurs innen 
«Lek, læring gjennom bevegelse» Hun jobber som førskolelærer 
på småbarnsavdeling i en Kanvas barnehage i Oslo.

Musisk glede i klasserommet 
KURSHOLDERE: Hege Busterud og Catherine Nyland 

Kurset vil by på sang, rytme, lytte- og spilleaktiviteter, dans og 
drama. Noen av aktivitetene er knyttet til språk- og begrepsinn-
læring. Alle aktivitetene er knyttet opp mot Kunnskapsløftet, og 
du skal kunne ta dem i bruk dagen etter i klasserommet. Kurs-
holderne vil legge vekt på musisk glede og lek, og ønsker deg 
velkommen til noen hyggelige timer.

Hege Busterud er utdannet allmennlærer med musikk og mu-
sikkterapeut fra Østlandets musikkonservatorium, og har sin 
bredeste erfaring med aldersgruppen 0–9 år. Catherine Nyland 
er utdannet musikalartist fra Bårdarakademiet og allmennlærer 
fra HiO med fagene musikk og kroppsøving. Hun jobber som 
sanger og lærer i grunnskolen.

4. praktiske / estetiske fag



70

Kurs 81 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

U.trinn

Kurs 80 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Musikk for smårollingene i barnehagen. 
Hvorfor og hvordan arbeider vi med musikk med 
1–3-åringene 
KURSHOLDER: Bente Bogen 

Praktisk musikkarbeid med 1–3-åringene i barnehagen med ek-
sempler på sanger, regler, bevegelse, lydarbeid og spill på in-
strumenter. Kort teoridel om barns musikalske og sansemoto-
riske utvikling. NB! Kurset er kun åpent for deltakere som kan 
være tilstede i hele kursets lengde.

Bente Bogen driver privat musikkpedagogisk praksis med Mu-
sikk fra livets begynnelse-grupper, piano- og gitarundervisning, 
damekor og barnehagekurs. Hun er utdannet musikkpedagog 
ved Bergen lærerhøyskole, Universitetet i Oslo og Barratt Due 
musikkinstitutt.

Valgfaget Sal og scene – en smakebit 
KURSHOLDER: Kristin Fonnes 

 
Valgfaget Sal og scene – en smakebit gir deltakerne en prøve-
smak på noen metoder for å få elevene delaktige i utarbeidelsen 
av sceniske produksjoner. Her vil det dukke opp morsomme og 
effektive øvelser innen drama og musikk, samt styringsverktøy 
for å organisere undervisningen i valgfaget. Seansen er samtidig 
en prøvesmak på kurset Sal og scene fra Musikk i Skolen.

Kristin Fonnes er fagkonsulent i Musikk i Skolen. Hun er utdan-
net musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole og har mange 
års erfaring med å lede musikkteaterproduksjoner i skole- og 
korsammenheng. Kurset arrangeres i samarbeid med Musikk i 
Skolen. 
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Kurs 83 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

Bhg

Kurs 82 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

Barnehagens rammeplan i praksis. 
Med fokus på kunst, kultur og kreativitet  
i aldersgruppen 1–3 år 

KURSHOLDERE: Bente Fønnebø og Unni Jernberg 
 
Med fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet vil delta-
kerne få prøve ut mange ulike arbeidsmåter, teknikker og eg-
nede materialer for aldergruppen 1–3 år. Kurset tar utgangs-
punkt i eksempler tilknyttet ett- og toåringer fra boka «Barneha-
gens rammeplan i praksis – mange veier til dokumentasjon og 
kunnskap». Gjennom ideer og inspirasjon for tilrettelegging, 
materialer og utstyr, fokuseres det på aldersgruppens ressurser 
og uttrykksmåter. Ta med maleskjorte. Her skal pensler svinges!

Bente Fønnebø er førskolelærer og har bl. a hovedfag i tegning 
fra SHKS. Hun arbeider som høyskolelektor i Forming/Kunst- og 
håndverk ved førskolelærerutdanningen ved HIO. Unni Jernberg 
er førskolelærer og spesialpedagog. Hun har vært redaktør av 
idetidsskriftet «Verktøykassa» og har utgitt «Juleverkstedboka» 
(2004). Sammen har de skrevet «Barnehagens rammeplan i 
praksis- mange veier til dokumentasjon og kunnskap». Kurset 
arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.

Barn for samtidskunst 
KURSHOLDER: Tona Gulpinar 

Samtidskunst kan være et utgangspunkt for en felles referanse, 
et mangfold, der utfoldelsen i etterkant av opplevelsen ligger i 
bearbeiding av inntrykket gjennom hendene eller kroppen. Tona 
Gulpinar bringer med et billedmateriale som dokumenterer 
barns estetiske prosesser med utgangspunkt i samtidskunst. 
Billedmateriale er fra en barnehage hvor samtidskunsten funge-
rer som en impuls for barns skapende prosesser. Prosjektene 
viser dokumentasjon i praksis.

Tona Gulpinar er førskolelærer med mangeårig praksis. Hun er 
høyskolelektor i forming, arbeider på høyskolen i Oslo og Akers-
hus og forsker på estetisk læring for de minste i barnehagen.
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Kurs 85 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / SFO / 
B.trinn

Kurs 84 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / S.trinn

Inspirasjon og kreative  
ideer til musikktimene 
KURSHOLDER: Unni Halvorsen 

Et inspirasjonskurs i musikk med praktiske forslag til undervis-
ningsopplegg for 1.–4. klasse og de eldste i barna i barnehagen. 
Kursdeltakerne blir invitert med og opplever kreativitet i mange 
former. Kurset inkluderer sangaktiviteter, dans og bevegelse. 
Musikkaktivitetene er knyttet opp til Kunnskapsløftet.

Unni Halvorsen er faglærer i musikk ved Bjørnemyr skole (1.–7. 
klasse). Hun er utdannet ved Barratt Due Musikkinstitutt og har 
mer enn 30 års erfaring med barn og musikk.

Lidele galen, lidele god.  
Folkemusikk på nytt 
KURSHOLDERE: Siri Haukenes og Sylvi Kielland 

Både barnehage og skole skal bidra til at barna får styrket sin 
kulturelle identitet og gjøre dem kjent med kunst, kultur, tradi-
sjoner og levesett. Kjennskap til norsk vokal folkemusikk kan 
være med på å styrke dette. Kurset tar sikte på å vise at folke-
musikken er aktuell, morsom og anvendelig for barn i alle aldre. 
Kurset er praktisk (TA MED INNESKO!) med fokus på sanger, 
bevegelsessanger, sangleker og danser, samt enkle vokale ar-
rangementer. Materialet er hentet fra sangboka og CD-en «Li-
dele galen, lidele god», Norsk Musikforlag 2001. Bok og CD 
kan evt kjøpes på kurset.

Siri Haukenes og Sylvi Kielland er begge førstelektorer i musikk 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Boka «Lidele galen lidele 
god» er et resultat av flere års FOU-arbeid og praktisk erfaring 
med bruk av folkemusikk på Førskolelærerutdanningen.
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Kurs 87 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

B.trinn

Kurs 86 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg 

Kreativ dans for barn 2–7 år 
KURSHOLDER: Janne Lambertsen 

Målet med kurset er å gi inspirasjon og ideer til kreative danse-
aktiviteter i barnehagen. Kreativ dans tar utgangspunkt i Rudolf 
Labans teorier om dansens elementer. Deltakere trenger ikke ha 
ferdigheter innen dans. Kurset er praktisk og vi vil utforske 
enkle, konkrete bevegelsesoppgaver innfor områdene kropp, 
rom, dynamikk, bevegelse og relasjoner.  Kom i klær du kan 
bevege deg i og ta med skrivesaker.

Janne Lambertsen er førskolelærer og familieterapeut med vide-
reutdanning i dans fra Laban Centre of movement and Dance. 
Hun har undervist i kreativ dans for barn ved Spin Off Dansestu-
dio i Oslo siden 1991 og drevet egen barnehage med fokus på 
dans og forming. Hun har undervist ved Den Norske Balletthøy-
skole og underviser i kreativ dans for barn og foreldre ved Oslo 
musikk og kulturskole.

Bygg og bruk! Praktisk kurs i arkitektur 
KURSHOLDER: Hanne Lier 

 
Bygg og bruk er et praktisk kurs i arkitektur for deg som under-
viser i kunst- og håndverk 1–7 trinn. Vi bygger modeller innen 
temaet. Sammen med utdelt kursmateriell blir dette oppgaver 
som kan brukes direkte i egen undervisning. Vi bygger for å 
bruke! Materiell som brukes er i hovedsak kartong, tekstil og 
tre.

Hanne Lier driver firmaet Hannes Hus. I tillegg til oppdrag 
innen silketrykk, holder Hanne praktiske kurs for lærere som 
underviser i kunst- og håndverksfaget. Hun er utdannet faglærer 
i formgiving, kunst og håndverk fra Høgskolen i Oslo og har job-
bet som lærer i barneskole.

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 88 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Kurs 89 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

M.trinn / U.trinn

Trommekurs 
KURSHOLDER: Modou Nying 

Lær å spille afrikansk djembe av erfarne Pa Modou. Fokus er 
grunnleggende rytmer, teknikk og samspill. Djembe er en 
tromme som gir en rund god lyd. Man spiller kun med hendene 
og den kan spilles på sittende på en stol eller ved å sitte oppå 
den.  Alle sanser og hele kroppen tas i bruk for å leke rytmene 
frem sammen! 

Pa Modou har mer enn 30 års erfaring fra hjemlandet Gambia 
og som trommelærer i Sverige og Norge. Han jobber for tiden 
som assistent i barnehage og har lang erfaring i å tromme 
sammen med barn og å lære bort til voksne. Han holder også 
egne kurs for barnegrupper og voksne på Kampen i Oslo.

Rytmisk musikkpedagogikk i praksis 
KURSHOLDER: Tone Ophus 

 
På dette kurset vil du gjennom praktisk aktivitet få erfaring med 
hva rytmisk musikkpedagogikk er og få idéer til hvordan du kan 
tilrettelegge for lekbetont rytmisk aktivitet i musikkundervisnin-
gen på 5.–10. trinn. Gjennom sang, spill, klapping, lek og be-
vegelse vil vi se hvordan pulsfornemmelse, rytmesans og koordi-
neringsevne kan utvikles og styrkes innenfor et sosialt og inklu-
derende fellesskap. Kurskompendium kan kjøpes på stedet. Ta 
med lette klær og innesko!

Tone Ophus er førstelektor i musikk ved grunnskolelærerutdan-
ningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang erfaring 
som lærer i grunnskole og lærerutdanning, og freelancer også 
som kursholder og musiker. 

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 91 F
Fredag 1.11 
10.00–15.00

M.trinn / U.trinn

Kurs 90 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

SFO / B.trinn 

Sang, spill og sprell 
KURSHOLDER: Tone Ophus 

Dette er et praktisk-metodisk kurs der du vil få nye ideer til 
sang, lek og rytmikk som kan brukes innen opplæring i musikk. 
Gjennom en herlig blanding av bevegelsessanger, rytme og mu-
sikkdramatisk lek vil vi jobbe med mange av kompetansemå-
lene innen «Musisere» og «Komponere» som Kunnskapsløftet 
beskriver for 2., 4. og 7. trinn. Materialet er hentet fra Sang, 
spill og sprell, som kan kjøpes på stedet. Husk lette klær og 
innesko!

Tone Ophus er førstelektor i musikk ved grunnskolelærerutdan-
ningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang erfaring 
som lærer i bl.a. grunnskole og lærerutdanning, og har også hatt 
en rekke workshops for bl.a. Rikskonsertene og Barnekoret ved 
Den Norske Opera og Ballett. 

Inspirasjonskurs for deg  
som underviser i mat og helse 
KURSHOLDER: Kjersti Selseth 

Her får du som underviser i mat og helse inspirasjon og faglig 
påfyll til å lage spennende mat innenfor de rammene som er 
gitt. Kurset består av en teoretisk og en praktisk økt. Kurset vil 
gi deg et innblikk i ungdommens kosthold i dag. Hvilke konse-
kvenser har ungdommens kosthold for konsentrasjonen? I den 
praktiske økten lager vi sunn og næringsrik mat som ungdom-
men enkelt kan lage selv. Oppskriftene er tilpasset en mat og 
helse-økt i grunnskolen.

Kjersti Selseth er utdannet faglærer i ernæring, helse- og miljø-
fag fra Høgskolen i Akershus (Stabekk). Hun har erfaring fra 
grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. For tiden 
jobber hun i Opplysningskontoret for Meieriprodukter hvor hun 
bl.a. holder fagdager på lærerutdanningen. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Melk.no. 

4. praktiske / estetiske fag



76

Kurs 93 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg /SFO /  
B.trinn

Kurs 92 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

M.trinn

Ideer til oppgaver innenfor maleri, leire, 
trearbeid og utsmykningsarbeid i skolen 
KURSHOLDER: Hege Slind 

Ideer til oppgaver som dekker flere mål i LK06 og inspirerer 
elevens kreativitet, gir dem erfaring og kunnskap om materialer, 
erfaring med verktøy og det å stå i en arbeidsprosess og få gode 
sluttprodukter. Kursholder vil presentere og gjennomgå en be-
skrivelse av arbeidsprosessen ved leire-, tre- og maleriarbeid. 
Hun vil også presentere utsmykningsarbeider der alle skolens 
elever har bidratt. Deltakerne vil få arbeide noe praktisk med 
forstørring, fargelære og maling.

Hege Slind er utdannet adjunkt med fordypning i kunst- og 
håndverksfag ved Høgskolen i Østfold. Hun har i tillegg to års 
utdannelse ved Einar Granum Kunstskole. Hun arbeider på mel-
lomtrinnet som allmennlærer og kunst- og håndverkslærer.

Ukulele på 1 – 2 – 3 
KURSHOLDERE: Elisabeth Thormodsrud og Jeanie Cunningham 

Det er enkelt å lære å spille ukulele. Mange har innført ukulele 
i skolen. Barnehager bruker ukulelen som akkompagnement til 
sangstunder. Kurset viser en lettfattelig metodikk som gjør det 
enkelt å spille sanger i barnehagen og hjemme og undervise i 
ukulelespill i skolen. Ta med egen ukulele, lån eller kjøp ukule-
ler av typen Sunlite US100T, spesialdesignet for opplæring, før 
kurset.

•  Elisabeth Thormodsrud er spesialpedagog, lærer i musikk og 
forfatter av bøkene Gøy med ukulele og Gøy med ukulele – 
Junior

•  Jeanie Cunningham er amerikansk musiker, komponist og 
ukuleleentusiast. 

 
Kurset arrangeres i samarbeid med Musikk-Husets Forlag A/S.

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 94 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / SFO / 
S.trinn

Kurs 95 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Skole

Kreativ dans for barn 3–6 år +++ 
KURSHOLDER: Cathrine Bull Thorshaug 

Kreativ dans bygger på Rudolf Labans analyse av dansens ele-
menter: kropp, rom, bevegelse, dynamikk, relasjon. Dette er 
grunnlegat for kurset. Vi veksler mellom praktiske oppgaver, vei-
ledning og samtale. Vi diskuterer tilrettelegging i forhold til bar-
nas alder, gruppe, nivå. Den kreative dansen er unik, den tar 
vare på egen skapende kraft, mestringsglede og har ingen fer-
dighetskrav. I denne danseformen kan alle danse!

Cathrine Bull Thorshaug er førskolelærer, dansepedagog og 
cand.polit. Hun har skrevet hovedfagsoppgave om barn og krea-
tiv dans («Det ble en annen dans» HIO 2002) og boka «Rytme-
huset» 2007. Undervisningserfaring fra barnehage, kulturskole, 
Spin Off dansestudio og Norges Dansehøyskole. 

Sang og kor på ungdomstrinnet 
KURSHOLDER: Hanne Weiser 

På kurset vil vi synge sammen, utforske stemmens muligheter, 
bli kjent med nytt repertoar og belyse følgende temaer:
• Den daglige sangen. Lydleker og stemmeøvelser som hjelper 

barn og unge å finne sin sangstemme. Stemmebruk, barne-
stemmen og stemmeskiftet.

• Valg av repertoar. Eksempler på «sangbuketter» som ivaretar 
variasjon og utfordringer på gitte alderstrinn.

• Utvikling fra allsang til korsang.

Hanne Weisser har lang erfaring med sang og kor i grunnskolen, 
har holdt kurs for allmennlærere i skolen og for studenter på 
allmennlærerutdanningen, og ga ut sangboken Følgesvenner i 
2010. 

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 96 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

M.trinn

4. praktiske / estetiske fag

Dans på mellomtrinnet 
KURSHOLDER: Hanne Mari Ørbæk 

Kurset er praktisk og du lærer noen morsomme danser og ryt-
meøvelser som du kan ta med rett inn i klasserommet! Målet 
med kurset er å gi inspirasjon og ideer til danseaktiviteter  
i musikk- og gymtimene, og få barna til å bli glade i å danse.  
Ta med lette klær og gode sko til å danse i.

Hanne Mari Ørbæk er musikklærer på barnetrinnet. Hun er ut-
dannet musikkpedagog, og arbeider mye med dans i musikk- 
undervisningen. Hun har lang erfaring med dans med barn, og 
har holdt mange kurs for lærere i dans og rytmikk.
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Kurs 98 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

S.trinn

Kurs 97 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

B.trinn

5. norsk

Bli med inn i Ordriket 
KURSHOLDERE: Christian Bjerke, Gro Ulland og Lars Mæhle 

Kurset gir deg en gjennomgang av den reviderte læreplanen, og 
hva den har å si for deg som underviser på barnetrinnet. Vi ser 
på hvordan du kan jobbe systematisk med de grunnleggende 
ferdighetene lesing, skriving og muntlighet, og hvordan du kan 
fremme leselyst og leseglede. Kursholderne er forfattere av det 
nye norskverket, Ordriket for 1.–7. trinn, og du vil få smakebiter 
fra dette verket.

Høyskolelektorene Christian Bjerke og Gro Ulland, og barnebok-
forfatter Lars Mæhle er forfattere av det nye norskverket Ordri-
ket. Christian Bjerke var leder for læreplangruppa som arbeidet 
med revisjonen av læreplanen i norsk. Kurset arrangeres i sam-
arbeid med Fagbokforlaget.

En god start i lese- og skriveopplæringen 
KURSHOLDER: Kari Kolbjørnsen Bjerke 

Hvordan sikrer du en god start i lese- og skriveopplæringen? 
Hvilke konsekvenser får den reviderte læreplanen i norskfaget 
for undervisningen på småskoletrinnet? Hvordan kan vi Smarte 
Tavler som en naturlig del av undervisningen? På dette kurset 
presenterer vi viktige prinsipper for begynneropplæringen i 
norsk, og viser eksempler fra trykte og digitale læremidler i Gyl-
dendals nye norskverk for barnetrinnet, Salto.

Kari Kolbjørnsen Bjerke er allmennlærer med fordypning i nor-
disk og spesialpedagogikk. Hun arbeider som faglig rådgiver i 
lesing i Bærum kommune og er en av forfatterne av Salto, Gyl-
dendals nye norskverk for barnetrinnet. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Gyldendal Undervisning.
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Kurs 100 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

U.trinn

Kurs 99 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

DEN GODE BARNEHAGEN  
– norsk som utgangspunkt for  
å lære om det å være menneske 
KURSHOLDER: Tone Mari Bjøreng 

 
Hva kjennetegner «Den gode barnehagen»? Jobber du der? 
I den nye Barnehagelærerutdanningen blir det undervist i fag-
områder og norskfaget er styrket. Uansett hvordan vi strukture-
rer utdanningen eller dagen i barnehagen vil det oppstå møter 
mellom barn og voksne. La oss inspirere av den menneskelige 
ressursen i møtene, som er en kilde for læring av norsk og for å 
skape «Den gode barnehagen».

Tone Mari Bjøreng er førskolelærer med spesialpedagogisk kom-
petanse, hun har cand.mag. i barnehagepedagogikk og teater 
for barn ved HiO. Hun har jobbet i kommunale og private barne-
hager, som pedagogisk leder, støttepedagog og styrer. 

Sakprosa:  
Personlige historier fenger ungdom 
KURSHOLDERE: Ole Ivar Burås Storå og Hilde Slåtto 

Det er stor interesse for sakprosabøker blant elever og lærere i 
ungdomsskolen. Historier fra virkeligheten med en personlig 
stemme engasjerer unge lesere, men det er få kvalitetsutgivel-
ser for denne målgruppa. Det satses i større grad på faktabøker, 
ofte for å få gutter til å lese. Foreningen !les ser nærmere på 
sakprosa for ungdom med utgangspunkt i prosjektet «Hat trick 
– litteratur, formidling og fotball» og sakprosamagasinet «Fakta-
fyk».

Ole Ivar Burås Storø er prosjektleder for «Hat trick – litteratur, 
formidling og fotball», og informasjonsansvarlig i Foreningen 
!les. Hilde Slåtto er redaktør for sakprosamagasinet Faktafyk i 
Foreningen !les. Kurset arrangeres i samarbeid med Foreningen 
!les. 

5. norsk
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Kurs 102 F
Fredag 1.11 
12.30–16.00

S.trinn

Kurs 101 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

S.trinn

Sikringskost for god lesestart 
KURSHOLDER: Marit Aars Eide 

Å knekke lesekoden er utfordrende. Hvordan kan vi sikre at vi 
får med oss alle? Hva er en god bokstavprogresjon, og hva er 
enkel nok tekst for en nybegynner? Hvordan får vi foreldrene 
med på laget i dette viktige arbeidet? Kurset gir en praktisk 
innføring i trinnene i leseprosessen og i hva som er god sikring 
for å få trygge og glade lesere.

Marit Aars Eide er adjunkt med fordypning i norsk og leseopp-
læring. Hun har 19 års erfaring fra Nesoddskolen, der hun nå 
jobber som leseveileder og holder foreldrekurs innenfor emnet. 

Bruk av faktatekster for  
å fremme lese- og skriveflyt 
KURSHOLDER: Turid Fosby Elsness 

Kurset tar for seg hvordan bruk av faktatekster kan bidra til å 
fremme elevenes lese- og skrivelyst, og hvordan faktatekster og 
skjønnlitterære tekster kan brukes som utgangspunkt for såkalt 
repetert lesing. 

Turid Fosby Elsness er professor ved Høgskolen i Østfold og har 
doktorgrad innen emnet lese- og skriveopplæring. Hun er forfat-
ter av norskverket Zeppelin 1–4. Kurset arrangeres i samarbeid 
med Aschehoug forlag.

5. NORSK
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Kurs 104 F
Fredag 1.11 
09.00–11.00

Bhg / S.trinn

Kurs 103 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Skole

BuildToExpress – verktøy for  
kommunikasjon, refleksjon og samhandling 
KURSHOLDERE: Rut Eli Gabrielsen og Unni Skumsrud 

 
Nytt læreverktøy fra LEGO Education med fokus på kommunika-
sjon, samarbeid og refleksjon. BuildToExpress er en metodikk 
kan brukes på 8. trinn i arbeidet med analyse av tekster, på  
1. trinn for å snakke om «byen i gamle dager» eller på 6. trinn 
om klassemiljø. Elevene har en liten kasse med klosser og med 
den går de gjennom en prosess i fire deler. BTE er et verktøy for 
muntlig kompetanse, skriving av tekster eller evaluering av en 
læringsperiode.

Rut Eli Gabrielsen og Unni Skumsrud er lærere og jobber nå 
som kursholdere i MikroVerkstedet. De er sertifiserte kurshol-
dere fra LEGO Education. Kurset arrangeres i samarbeid med 
MikroVerkstedet. 

Trollord – lærebase i begrepsinnlæring, 
språklig bevissthet og artikulasjon 
KURSHOLDER: Miriam Johansen 

Trollord er en ny og omfattende lærebase for språkvanskebarn 
på barnetrinnet, barn som trenger logopedisk hjelp og førskole-
barn. Det kan brukes på trykkfølsomme skjermer, interaktive 
tavler og pc-er, en-til-en, i stasjonsundervisning eller i små 
grupper. I kurset får du anledning til å prøve det selv, og lærer 
å ta det i bruk i egen undervisning. Lærebasen er utviklet av 
CyberBook i samarbeid med Statped sørøst og Statped vest. 
Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Miriam Johansen har lærerbakgrunn og er ansatt i forlaget  
CyberBook. Hun holder kurset sammen med en spesialpedagog. 
Kurset arrangeres i samarbeid med Cyberbook. 

5. norsk
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Kurs 106 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

B.trinn

Kurs 105 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

S.trinn

5. norsk

Lese- og skriveopplæring i 1. klasse.  
Presentasjon av nytt og spennende materiell 
KURSHOLDERE: Halldis Nessa, Anne Gjerde og Målfrid Rake 

Bokstavkongen: Eventyr om hvordan lydene fikk bokstavene 
sine. Flott design og spennende fortellinger. Konkret magnet-
materiale, nå også videreutviklet for Ipad, smartboard, og også 
i bokform. – Nytt leseverk: Utviklet av lærere som vet hva som 
trengs! Systematisk oppbygde tekster på 3 ulike nivå, 4 sider 
for hver ny bokstav. Illustrasjoner som appellerer til leselyst og 
leseglede.

Halldis Nessa: Spesialpedagog og leksolog. Har utviklet Bok-
stavkongen-materiellet. Anne Gjerde: Lærer, forfatter og bruker 
av leseverket i 1. klasse. Målfrid Rake: Forfatter av leseverket. 
Rektor på skole med 1.–4. trinn.

Flere veier til lesing og skriving 
KURSHOLDER: Unni Skumsrud 

 
Bruk av dataprogramvare kan gi flere veier til lesing og skriving. 
Auditiv støtte i form av opplesning av lyder mens man skriver 
har vist seg å gi gode resultater for å knekke lesekoden. Hvis 
man i også bruker digitale bøker med opplesingsstøtte og moti-
verende verktøy for produksjon av tekster når man fram elever 
med ulike læringsstiler og man driver tilpasset opplæring. Vi 
bruker Mikroverkstedet programmer CD-ORD, Les Løs, Boka 
som snakker og Lyd og leserommet. 

Unni Skumsrud er lærer og spesialpedagog og jobber nå som 
kursholder i MikroVerkstedet. Kurset arrangeres i samarbeid 
med MikroVerkstedet. 
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Kurs 107 F
Fredag 1.11 
14.00–16.00

Alle

5. norsk

Uteskolen – en vei til språket! 
KURSHOLDERE: Hilde Torp og Åse-May Svendsen 

Tilegnelse av grunnleggende begreper er nøye knyttet til erfarin-
ger og opplevelser. Barn kommer til skolen med ulike referan-
ser, noen har allerede god begrepsforståelse på sitt morsmål, 
knyttet til erfaringer fra en annen kultur. Andre har lite erfarin-
ger og svakt utviklet begrepsapparat. Ved å legge til rette for 
felles opplevelser og praktiske erfaringer, kan skolen skape godt 
grunnlag for begrepsopplæring og språkutvikling. Gjennom ut-
eskolen kan elevene få felles referanserammer, erfaring og opp-
levelser å henge begrepene på.

Hilde Torp og Åse-May Svendsen er lærere ved Rykkinn skole. 
Det er en skole med svært sammensatt elevgrunnlag. Gjennom 
prosjektet «Språk i fokus» har de vært med å videreutvikle ar-
beidsmetoder for begrepslæring for barn på tvers av kulturelle 
og sosiale skiller. For tiden tar Hilde Torp videreutdanning i an-
drespråkspedagogikk og Åse May Svendsen jobber i Drammen.
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Kurs 109 F
Fredag 1.11 
09.00–11.00

M.trinn

Kurs 108 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

B.trinn

5. NORSK

NorskPluss Barn  
– særskilt norsk for barnetrinnet 
KURSHOLDERE: Ragnhild Vasland og Arne Reinertsen 

Elever med særskilt norsk er en mangfoldig gruppe. Noen tren-
ger systematisk begrepsopplæring fra a til å, andre har bare hull 
i språket. NorskPluss Barn er tilpasset elever med ulike behov 
for norskopplæring. Det består av en omfattende nettressurs 
med begrepsinnlæring innen 43 områder og utskrivbare ar-
beidsark. I kurset lærer du mer om grunnprinsippene for be-
grepsinnlæring og hvordan NorskPluss Barn kan brukes i prak-
sis. Oppgavene forutsetter ikke at elevene har knekt lese- og 
skrivekoden. Det er satt av tid til utprøving på pc.

Ragnhild Vasland har flere års erfaring som mottakslærer ved 
Sagene skole i Oslo. Hun er medforfatter av veilederen for opp-
læring av nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo «Vel 
møtt!», og jobber som veileder og kursholder i leseforståelse. 
Ragnhild Vasland har mastergrad i internasjonal flerkulturell ut-
danning. Arne Reinertsen har tidligere bl.a. jobbet som språ-
klærer ved Tokerud skole i Oslo og er nå markedssjef i Cyber-
Book As. Kurset arrangeres i samarbeid med Cyberbook.

Veiledet lesing og stasjonsundervisning 
KURSHOLDER: Kathrine Wegge 

Veiledet lesing er en undervisningsmetode som gir elevene en 
tilpasset og strukturert leseopplæring. Målet er å utvikle eleve-
nes evne til å bruke lesestrategier selvstendig slik at de kan lese 
nye tekster og respondere på dem kritisk. Metoden brukes i alle 
fag. Kurset vil gi en grundig innføring i metoden veiledet lesing, 
og hvordan den er en del av en helhetlig lese- og skriveopplæ-
ring. Det vil bli gitt konkrete tips som læreren raskt kan ta i bruk 
i egen undervisning.

Kathrine Wegge har erfaring fra Osloskolen som skoleleder og 
lærer. Etter studiebesøk i Australia og New Zealand har hun 
formidlet veiledet lesing til norske lærere. Sammen med Mari 
Steen-Paulsen har hun skrevet Veiledet lesing – metodehefte og 
DVD, og laget lærerveiledning til Cappelen Damms leseunivers 
for mellomtrinnet.
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Kurs 110 F
Fredag 1.11 
12.30–14.30

M.trinn

5. norsk

Så blekket spruter  
– skriving i ulike sjangere 
KURSHOLDER: Kathrine Wegge 

Kurset handler om å lære skriving i ulike tekstsjangere: Elevene 
presenteres for en modelltekst og læreren guider dem gjennom 
denne ved å peke på kjennetegn i teksten. Læreren synliggjør 
også skriveprosessen, fra fundering, gjennom planlegging og 
skriving av utkast, til finpussing og endelig framføring eller pu-
blisering. Lærerens rolle er å være mellomledd mellom tekst og 
leser – og tekst og skriver.

Kathrine Wegge har erfaring fra Osloskolen som skoleleder og 
lærer. Etter to studiebesøk i Australia og New Zealand har hun 
formidlet veiledet lesing til norske lærere. I tillegg har hun over-
satt og bearbeidet verket Så blekket spruter.
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Kurs 111 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

S.trinn

Kurs 112 F
Fredag 1.11 
09.00–12.30

S.trinn 

6. FREMMEDSPRÅK

Litt engelsk hver dag fra dag én 
KURSHOLDERE: Cecilie Teigen Ranke og Pat Bruskeland 

Hvordan øke språklæringen i engelsk på 1. og 2. trinn? Hyppige 
gjentakelser er nødvendig for at språket skal slå rot i barna. Små 
drypp hver dag gjør at ordforrådet utvikles og holdes ved like, 
samtidig som at tryggheten med hensyn til å bruke språket øker. 
Kurset fokuserer på hvordan du kan jobbe systematisk for å øke 
språklæringen i engelsk på barnetrinnet.

Cecilie Teigen Ranke og Pat Bruskeland er forfatterne av en-
gelskverket Junior Scoop. På kurset brukes eksempler fra ver-
ket, og du vil bli kjent med den nye digitalboken til Junior 
Scoop. Kurset arrangeres i samarbeid med Fagbokforlaget.

Engelsk muntlig og skriftlig  
for 6–10-åringer – et praktisk kurs  
for engelsklærere i småskolen 
KURSHOLDERE: Tormod Lien og Pat Pritchard 

Kurset tar for seg de to viktige oppgavene lærerne har i engel-
skundervisningen – å lære elevene å snakke engelsk og å lære 
elevene å lese og skrive på engelsk. Kurset inneholder mange 
praktiske tips til undervisningen og inkluderer lek, spill, 
sang og ideer til lese- og skriveopplæring, ispedd litt kultur-
kunnskap. Du får også se nye, spennende engelskressurser for 
interaktiv tavle og verktøy for vurderingsarbeid.  

Tormod Lien er rektor ved Øvre Slettheia skole, Kristiansand. 
Pat Pritchard er ansatt ved Statped Vest. Begge er erfarne kurs-
holdere og har mange års undervisningserfaring fra småskole-
trinnet og er forfattere på Aschehougs engelskverk Quest 1–4. 
Kurset arrangeres i samarbeid med Aschehoug forlag.
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Kurs 114 F
Fredag 1.11 
09.00–11.00

Bhg / S.trinn

6. fremmedspråk

Kurs 113 F
Fredag 1.11 
09.00–12.30

U.trinn

Tikka Masala og Tex Mex – om mangfoldet 
i amerikansk og britisk samfunn og kultur 
KURSHOLDER: Felicia Andrews Røkaas 

Språkkompetanse i engelsk på ungdomsskoletrinnet innebærer 
kjennskap til den engelsk-språklige verden. Kurset vil gi deg en 
spennende innføring i samfunnet og kulturen i Storbritannia og 
USA. Få inspirasjon og faglig innsikt til å gjøre undervisningen 
mer interessant, kombinert med praktiske øvelser som du kan 
bruke i klasserommet for å fremme språklæring og dine elevers 
forståelse av disse to viktige kulturene.   

Felicia Andrews Røkaas er lektor i engelsk og jobber på Oslo 
International School. Hun er medforfatter på læreverkene STA-
GES 8–10 og WORLDWIDE vg2, og holder kurs i tverrkulturell 
kommunikasjon og globale utfordringer. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Aschehoug forlag.

Lek med engelsk i barnehagen.  
Glede med språklig mangfold 
KURSHOLDER: Elena Tkachenko 

Hvorfor bør barnehagebarn ha kjennskap til engelsk? Hvilken 
forbindelse har arbeid med engelsk til norskspråklæring? Hvor-
dan kan barnehage introdusere engelsk gjennom lek og hver-
dagsaktiviteter? Kurset baserer seg vil gi ideer og praktiske me-
toder til hvordan barnehagene kan jobbe systematisk, aktivt, 
målrettet og kreativt med engelsk og skape et språkmiljø som 
gir alle barn et godt grunnlag for språkutvikling.

Elena Tkachenko er førstelektor i norsk på førskolelærerutdan-
ning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har faglig bakgrunn 
i lingvistikk, barns språkutvikling, norsk som andrespråk og fler-
språklighet. Kurset arrangeres i samarbeid med Kommuneforla-
get.

Lingdys Tysk

Besøk vår stand i glass-
gangen under Østlandsk 
lærerstevne! 

Vår nye forhandler på Østlandet 
er Daisy www.daisy.no

LING_daisy lærer stemne ann_020713.indd   1 03.07.13   14:34
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Kurs 115 F
Fredag 1.11 
12.30–16.00

U.trinn 

6. fremmedspråk

Moderne språkundervisning  
for minoritetsspråklige elever 
KURSHOLDER: Elena Tkachenko 

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn har ofte veldig forskjel-
lig faglig og språklig utgangspunkt. Læreren står derfor overfor 
store utfordringer i møte med disse elevene. Hvordan foregår 
utviklingen av ordforrådet og begrepsopplæringen? Hvordan 
skape meningsfylt og variert grammatikkundervisning? Hvordan 
bruke autentisk språkmateriale som skjønnlitterære tekster i 
undervisningen? Hvilke læremidler egner seg best, digitale og/
eller analoge? Dette er spørsmål som kurset søker å gi svar på.

Elena Tkachenko er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Hun har lang erfaring fra undervisning innen norsk som 
andrespråk, blant annet kursing av lærere. Hun har utgitt fagbø-
ker og publisert vitenskapelige artikler innen fagområdet norsk 
som andrespråk, språkutvikling, tospråklighet og akademisk skri-
ving. Kurset arrangeres i samarbeid med Aschehoug forlag.

Lingdys Tysk

Besøk vår stand i glass-
gangen under Østlandsk 
lærerstevne! 

Vår nye forhandler på Østlandet 
er Daisy www.daisy.no

LING_daisy lærer stemne ann_020713.indd   1 03.07.13   14:34
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Kurs 117 F
Fredag 1.11 
13.00–15.30

Skole

Kurs 116 F
Fredag 1.11 
09.30–12.00

M.trinn / U.trinn

7. IKT

Lesing i det kombinerte klasserom! 
KURSHOLDER: Stine Gaaseide Røsås Liseth 

itslearning legger til rette for lesing i det kombinerte klasserom! 
Arbeidet med elevenes lesing og leseforståelse er blant de vik-
tigste oppgavene en lærer har. Kombinasjonen klasserom + its-
learning gir læreren gode muligheter for å motivere elevene for 
lesing, holde leseinteressen oppe og i tillegg få god oversikt over 
elevenes lesekompetanse. Dette kurset inneholder praktiske  
eksempler fra arbeid med både fagtekster og skjønnlitterære 
tekster.

Stine Gaaseide Røsås Liseth er pedagogisk konsulent hos its- 
learning. Hun har vært lærer siden 2002 og pedagogisk IKT 
ansvarlig på Apeltun barneskole siden 2006, samt digital peda-
gog i Bergen kommune siden 2009. Kurset arrangeres i sam-
arbeid med itslearning as.

Regning i alle fag! 
KURSHOLDER: Stine Gaaseide Røsås Liseth 

 
itslearning legger til rette for regning i alle fag! På dette kurset 
vil du som pedagog få gode eksempel på hvordan ulike verktøy 
i itslearning kan brukes til regning i alle fag. Og hvordan du kan 
utnytte det kombinerte klasserommet til regning i alle fag. Hvor-
dan man ved bruk av avstemning, diskusjoner, blogg, lyd- og 
videoopptak og testverktøy kan gi ulike innfallsvinkler til reg-
ning, øke forståelsen og gi læreren oversikt over hver enkelt 
elevs utvikling.  

Stine Gaaseide Røsås Liseth er pedagogisk konsulent hos its-
learning. Hun har vært lærer siden 2002 og pedagogisk IKT-
ansvarlig på Apeltun barneskole siden 2006, samt digital peda-
gog i Bergen kommune siden 2009. Kurset arrangeres i sam-
arbeid med itslearning as.
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Kurs 119 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

Kurs 118 F
Fredag 1.11 
10.00–15.00

Alle

7. IKT

Nybegynnerkurs i digital billedbehandling 
KURSHOLDER: Knut Løken 

Kurset vil gi deg et kort innblikk i hvordan du overfører bilder fra 
kamera til PC, hvordan du manipulerer det enkelte bilde og 
hvordan systematisere bildene i forskjellige mapper. Selve pro-
grammet og bruksanvisningen får du på en minnepinne etter 
endt kurs. Husk å ta med minnepinne, kamera og ledning til å 
koble kameraet til PC-en med.

Knut Løken har arbeidet ved Engebråten ungdomsskole. Han 
har undervist i sju moduler i DATAKORTET. Han har hatt ansvar 
for dataopplæringen av personalet ved Engebråten skole og ad-
ministrator for Classfronter.

SMARTe klasserom for fremtiden 
KURSHOLDERE: Kristian H Aa og Tone AB Næss 

 
SMARTe klasserom for framtiden. Kurset gir deg praktiske tips 
og råd til hvordan du kan bruke SMART Boarden i dine lærings-
økter. Vi viser deg enkle teknikker for å skape større lærings-
energi. Vi har fokus på lærerstyrt samtale, stasjonsundervisning, 
og å få alle elevene i tale. Kurset passer best for lærere på bar-
netrinnet, men her vil det også være tips å hente for førskolelæ-
rere, ansatte i SFO og ledere.

Kristian H Aa og Tone AB Næss er kursholdere i Interactive 
Norway. De er begge lærere som har brukt SMART Board i egen 
undervisning på barnetrinnet. De har også brei erfaring i å holde 
presentasjoner og opplæring i SMART Board/Notebook. Kurset 
arrangeres i samarbeid med Interactive Norway.
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Kurs 120 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg 

Kurs 121 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg 

7. IKT

Språklig mangfold med  
iPad og app i barnehagen 
KURSHOLDER: Margareth Sandvik 

På kurset skal vi se hvordan barnehager har arbeidet med iPad 
og ulike apper. Vi skal se hvilket språklig potensial som ligger i 
den nye teknologien, og vi skal se hvordan barnehagelæreren 
kan organisere arbeidet. I tillegg skal vi demonstrere noen apper 
på en rekke morsmål, og vi skal sette dem inn i en pedagogisk 
sammenheng.

Margareth Sandvik er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Hun har arbeidet med språkutvikling, fler-
språklighet, ny teknologi, kartlegging og retorikk. Hun er særlig 
opptatt av hvordan barnehagen kan arbeide med et rikt språk-
miljø for alle barn.

Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm 
KURSHOLDER: Marianne Undheim 

 
Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er viktig, og det er 
nødvendig å sikre progresjon i det digitale arbeidet. Hvor skal vi 
begynne? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste? 
Gjennom arbeid med animasjonsfilm, kan barna delta aktivt, fra 
ide til ferdig produkt. Jeg vil vise konkret hvordan en anima-
sjonsfilm kan lages, og presenterer aktuelle verktøy i dette ar-
beidet.

Marianne Undheim er assisterende styrer i Klepp familie- og 
friluftsbarnehage. Kurset arrangeres i samarbeid med GAN As-
chehoug.
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7. ikt

Kurs 122 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

S.trinn

Bruk av interaktiv tavle i småskolen 
KURSHOLDER: Karen Wollberg 

På kurset får du en innføring i pedagogisk bruk av interaktiv 
tavle på 1.–4. trinn. Vi viser deg metodiske tips og ferdige un-
dervisningsopplegg som du lett kan ta i bruk i klassen din.

Karen Wollberg er lærer i småskolen på Hetlevik skole, Askøy. 
Karen er en erfaren bruker av interaktiv tavle i undervisningen. 
Kurset arrangeres i samarbeid med Aschehoug forlag.
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Kurs 123 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

B.trinn

8. matematikk

Hva er god vurdering? 
KURSHOLDER: Bjørnar Alseth 

• Hvordan finne ut hva elevene kan i matematikk?
• Hvilken kompetanse er det viktigst at vi vurderer?
• Kan vi stole på vurderingene vi gjør?
• På barnetrinnet vurderer vi for læring. 
 
Hva innebærer det? Hvilke konsekvenser får vurderingene vi gjør 
i form av tilbakemeldinger og oppfølgende aktiviteter? Kurset 
omhandler ulike former for vurdering, som formell/uformell og 
skriftlig/ muntlig. Det blir en blanding av teori og praksis, med 
mange praktiske og klasseromsnære eksempler.

Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid. Han har tidligere 
arbeidet med utvikling av nasjonale kartleggings prøver i mate-
matikk ved Universitetet i Oslo og med allmennlærerutdanning 
ved høgskolene i Oslo og Telemark. Han har doktorgrad i barns 
læring av matematikk, og var leder for læreplangruppa i mate-
matikk til Kunnskapsløftet 2006. Bjørnar er medforfatter på 
Gyldendal Undervisnings matematikkverk Multi 1–7. Kurset ar-
rangeres i samarbeid med Gyldendal Undervisning. 
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Kurs 125 F
Fredag 1.11 
13.00–15.00

Ledere / Skole

Kurs 124 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

M.trinn

8. matematikk

Matte overalt 5.–7. trinn.
Undersøkende og problemløsende  
undervisningsmetoder i matematikk 
KURSHOLDERE: Ingvald Erfjord og Per Sigurd Hundeland 

 
Bruk av utforskende oppgaver og matematiske problemer viser 
seg å ha positiv innvirkning på elevers interesse for matematikk 
og læring av matematikk. På kurset får deltakerne presentert en 
rekke praktiske aktiviteter som kan tas direkte i bruk i undervis-
ningen på mellomtrinnet. Et aktivt kurs hvor deltakerne selv vil 
få smake på noen matematiske utfordringer.

Ingvald Erfjord og Per Sigurd Hundeland er begge 1. amanuen-
ser ved Universitetet i Agder og underviser i matematikk i lærer-
utdanningen. Begge kursholderne er forfattere av matematikk-
verket Matte overalt for 5.–7. trinn. Kurset arrangeres i sam- 
arbeid med Fagbokforlaget.

Hvordan gjøre matematikk spennende? 
KURSHOLDER: Skage Hansen 

 
Kurset går ut på å vise deltakerne er rekke teknikker for å få 
elevene mer motivert i faget. Gjennom blant annet problem- 
baserte oppgaver og utfordringer, spill og gruppeaktiviteter, 
opplever elevene mestring og økt engasjement. En del av kurset 
er verkstedsbasert slik at deltakerne kan gjøre sine egne erfarin-
ger. Ta med egen bærbar PC. 

Skage Hansen har hatt ansvaret for både de svakeste elevene 
(Ny Giv) og de sterkeste elevene (forsert løp) på Engebråten 
skole hvor han jobber til daglig. Skage står bak matematikkpro-
duktene getSmart og jobber nå med «Veien til 6-eren» – en 
lærebok beregnet for de faglig sterke elevene. 
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Kurs 127 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

S.trinn

Kurs 126 F
Fredag 1.11 
14.00–16.00

S.trinn

8. matematikk

Jeg kan regne 
KURSHOLDER: Gro Jørgensen 

Velg deg en avatar som veileder og oppmuntrer – og bli en reg-
nemester! «Jeg kan regne» er et motiverende nettbasert lære-
middel som henter eksempler fra elevenes hverdag. Hvert emne 
er nivådelt for å sikre grunnleggende matematisk forståelse for 
alle. Det er en modul for basisferdigheter, en som gir mengde-
trening og en supplerende del med utfordrende oppgaver for de 
flinkeste. Innholdet for 1. trinn er klart. Innholdet for 2.–4.trinn 
lanseres våren 2014. 

Gro Jørgensen er daglig leder i CyberBook, og redaktør for «Jeg 
kan regne». Kurset arrangeres i samarbeid med Cyberbook. 

Matte overalt 1.–4. trinn.  
Bruk av konkreter som hjelp til bedre tallforståelse 
KURSHOLDERE: Odd Tore Kaufmann og Audun Rojan Olafsen 

Dette blir et praktisk rettet kurs med mange konkrete tips til 
undervisningen. På kurset viser vi hvilke fordeler og ulemper det 
kan være med bruk av konkreter, og hvordan konkreter kan bru-
kes til hjelp i ferdighetstreningen. Vi viser også hvordan en kan 
bruke www.matteoveralt.no, og du får enkle tips til bruk av Geo-
Gebra og Excel.

Odd Tore Kaufmann er1. amanuensis ved Høgskolen i Østfold, 
grunnskolelærerutdanningen 1–7. Audun Rojahn Olafsen er 
Høgskolelektor i matematikk og underviser i matematikk i lærer-
utdanningene ved Høgskolen i Østfold. Begge kursholderne er 
forfattere av matematikkverket Matte overalt. Kurset arrangeres 
i samarbeid med Fagbokforlaget.
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Kurs 129 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

U-trinn

Kurs 128 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

Bhg

8. matematikk

Mattelek 
KURSHOLDER: Yvonne Lindstad 

Dette aktive kurset om Mattelek gir deltakerne en mengde kon-
krete og morsomme ideer til hvordan de kan engasjere barn til 
å leke med matematikk. Kurset gir inspirasjon til å ta i bruk 
mattelek i barnehagen. Gjennom Mattelek styrkes barns nys-
gjerrighet og lyst til å utforske matematiske sammenhenger og 
får en lettfattelig oversikt over sentrale matematiske begreper.

Yvonne Lindstad er regionsleder og kursholder i Læringsverkste-
det barnehager. Hun har lang erfaring med å jobbe i barnehage. 
Hun er en inspirerende og engasjert kursholder. Kurset arrange-
res i samarbeid med Karade Kunnskapsformidling.

Grunnleggende ferdigheter i matematikk-
undervisningen på ungdomstrinnet 
KURSHOLDER: Ingvill Merete Stedøy-Johansen 

Konkretisering (og spill) i matematikkundervisningen på ung-
domstrinnet. Kurset tar for seg undervisningsopplegg som viser 
eksempel på introduksjon av aktivitet som konkretiserer, samt 
konkretisering og oppsummering av aktiviteten.

Ingvill Merete Stedøy-Johansen er lektor ved Lillestrøm videre-
gående skole. Hun er tidligere leder ved Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen, hvor hun ledet mange utviklingspro-
sjekter i matematikkdidaktikk på alle nivåer i skolen. Hun har 
holdt et hundretalls kurs for matematikklærere over hele Norge, 
og kjenner læreplanene svært godt. Hun er prisvinnende lære-
bokforfatter fra Reform-94, og skrev bøker for barnetrinnet til 
L97. I 2009 var hun matematikklærer i NRK-dokumentaren 
«Klasse 10b». Kurset arrangeres i samarbeid med Gyldendal 
Undervisning. 
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8. matematikk

Kurs 130 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

S.trinn

Vurdering for læring i matematikk 
KURSHOLDER: Linn Vangen 

Vurdering er noe alle lærere, uansett klassetrinn eller fag, er 
opptatt av og bruker tid på å sette i system. Kurset vil trekke 
frem viktige prinsipper i Vurdering for læring. Du vil få praktiske 
idéer og tips til hvordan du som lærer kan bruke deg selv og din 
undervisningspraksis til å sette vurdering av elevers kunnskaper 
i matematikk i system, samtidig som du skaper refleksjon, en-
gasjement og læring hos elevene dine.

Linn Vangen er utdannet allmennlærer med fordypning i mate-
matikk, naturfag og idrett ved HiOA og har jobbet som lærer i 
Osloskolen. Hun har, ved siden av å være lærer, holdt kurs i 
Vurdering for Læring, og er for tiden redaktør for Aschehougs 
nye matematikkverk, Matemagisk. Kurset arrangeres i samar-
beid med Aschehoug forlag.
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8. matematikk

Kurs 131 F
Fredag 1.11 
12.30–16.00

U.trinn

GeoGebra er mer enn et tegneverktøy 
KURSHOLDERE: Anne Karin Wallace og Helga Kufaas Tellefsen 

 
GeoGebra kan brukes både til arbeid med geometri og funksjo-
ner, og er anbefalt brukt på eksamen på ungdomstrinnet. I dette 
kurset vil vi arbeide med eksempler på hvordan vi kan bruke 
GeoGebra til å utforske begrep og sammenhenger, knyttet til 
geometri funksjoner og likninger. Det legges opp til stor grad av 
egenaktivitet på kurset, så det er viktig at kursdeltakerne har 
med egen pc. 

Anne Karin Wallace underviser i matematikk ved Molde videre-
gående skole. Hun er medforfatter av matematikkverket NU-
MERO 8–10. Helga Kufaas Tellefsen er cand. real med hoved-
fag i matematikkdidaktikk. Hun jobber i lærerutdanningen ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er medforfatter av matema-
tikkverket NUMERO 8–10. Kurset arrangeres i samarbeid med 
Aschehoug forlag.
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Kurs 132 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

Alle

Kurs 133 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30

Bhg

9. natur / teknikk / miljø

Hva barn tror og hva fysikere vet om 
grunnleggende begreper og fenomener  
i fysikk og astronomi 
KURSHOLDERE: Carl Angell og Ellen K. Henriksen 

 
Barn (men også voksne) har mange forestillinger om hvordan vi 
kan forklare fenomener i naturen. Det er ikke alltid at slike fore-
stillinger stemmer overens med hva fysikere vil si. Vi vil ta opp 
noen sentrale fenomener og begreper i fysikk, diskutere ulike 
forestillinger og illustrere noen av dem med enkle forsøk.

Carl Angell og Ellen K. Henriksen er ansatt på Skolelaboratoriet 
ved Fysisk institutt, UiO. De driver fysikkdidaktisk forskning og 
har lang erfaring med kurs for lærere på ulike skoletrinn.

VANNVITTIG  
– Læring, lek og naturvitenskap 
KURSHOLDER: Else Havnevik Devold 

Vannvittig, handler som navnet tilsier, om vann. Det er et prak-
tisk kurs om hvordan barn kan lære om vannets egenskaper 
gjennom ulike aktiviteter, forsøk og lek med vann. Dere får høre 
om og se gjennomføring av ulike naturvitenskapelige forsøk som 
enkelt kan gjennomføres i barnehagen. Vi undersøker hva som 
flyter og hva som synker, hva skjer når vi tilsetter såpe i vann? 
Hva er tyngst og hva er lettest, varmt eller kaldt vann? 

Else H. Devold er førskolelærer med hovedfag i barnehagepeda-
gogikk. Hun arbeider nå med regne- og leseopplæring i skolen. 
Hun er en erfaren kursholder og har deltatt i prosjekter om ma-
tematikk i overgang fra barnehage til skole, norskferdigheter i 
barnehagen og hun har vært med på å lage utstillingen «Pytha-
goras i Tareskogen» for Vitensenteret Sørlandet, en matematisk 
grotte for 1–3-åringer. Kurset arrangeres i samarbeid med GAN 
Aschehoug. 
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Kurs 135 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg/SFO

Kurs 134 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Alle

Praktisk inneklimaarbeid  
i skolen/barnehagen 
KURSHOLDERE: Britt Ann Høiskar og Kai Gustavsen 

Erfaring fra inneklimaarbeid i skole-Norge viser at dårlig inne-
klima ikke alltid skyldes et dårlig ventilasjonsanlegg. Brukernes 
adferd på skolen og i klasserommet er også viktig for hvordan 
inneklimaet blir. Ved hjelp av praktiske handlinger/aktiviteter vil 
barn og ansatte kunne bidra til en bedre inneklima hverdag. Det 
gis også en innføring i inneklima og dets betydning for barns og 
voksnes helse.

Dr. scient Britt Ann K. Høiskar er fagsjef for inneklima/uteluft 
og yrkeshygieniker Kai Gustavsen er seniorrådgiver for inne-
klima i Norges Astma- og Allergiforbund.

Smaksglede i barnehagen 
KURSHOLDERE: Guri Langholm og Elly Tuset 

 
Kursholderne vil demonstrere hvordan barnehagelærere kan ar-
beide med smak og mat i barnehagen. Kurset vil omhandle hva 
slags mat barn skal spise og om barns smaksutvikling. Hvordan 
kan måltidene inspirere til lek, språkutvikling og kunnskap? 
Deltakerne får smaksprøver.

Guri Langholm er førstelektorer i naturfag ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus og arbeider i tillegg ved Naturfagsenteret ved Uni-
versitetet i Oslo. Elly Tuset er høgskolelektor i naturfag ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus og har lang erfaring med matlaging i 
barnehagen.

9. natur / teknikk / miljø
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Kurs 136 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / SFO / 
S.trinn

Kurs 137 F
Fredag 1.11 
09.00–11.30

Bhg / SFO / 
S.trinn

9. natur / teknikk / miljø

Utforskende naturfag i barnehagen 
KURSHOLDERE: Guri Langholm og Kari Holter 

Utforskende naturfag i barnehagen? Hva kan du gjøre sammen 
med barna i barnehagen? kursholderne vil demonstrere hvordan 
barnehagelærere kan arbeide med biologi og fysikkeksperimen-
ter. Aktivitetene gir grunnlag for lek, inspirerer til samtaler og 
språkutvikling og gir alle barn muligheter til utforskning av 
spennende fenomener. Deltakerne skal få anledning til å prøve 
selv.

Kari Holter og Guri Langholm er begge førstelektorer i naturfag 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus og arbeider i tillegg ved Na-
turfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Lek og læring i friluft 
KURSHOLDERE: Nicolay Moe og Annika Ljungström 

 
Kurset tar utgangspunkt i inspirasjonspermene Barn i friluft og 
Læring i friluft. Deltakerne får prøve på mange forskjellige akti-
viteter med utgangspunkt i R-06 og L06. Hovedfokus er lek og 
læring med hele kroppen. Det gis også praktiske tips til hvordan 
uteaktivitet kan drives i barnehage, SFO og skole. Oppmøte ved 
Sognsvann T-banestasjon, følg skilt til kurssted.

Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) er utdannet 
innen friluftsliv, pedagogikk, idrett og folkehelsearbeid. OF ar-
beider for mer og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehage, 
og hvert år er over 4000 barn og 1200 voksne deltakere på våre 
kurs og aktivitetsdager. Se www.oslofjorden.org. Kurset arrange-
res i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd.
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Kurs 138 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg

9. natur / teknikk / miljø

Mangfoldig naturglede i barnehagen 
Kursholder: Lars Maanum 

Kurset tar utgangspunkt i egen bok, Mangfoldig naturglede i 
BHG (Kommuneforlaget 2010). Nytt opplag 2013. Kurset gjør 
personalet i stand til å gi barna sterke sansemessige opplevelser 
i naturen og bevisstgjøre deres ansvar for å gi barn opplevelser 
som knytter dem følelsesmessig til naturen. Temaer som bely-
ses: Det starter med opplevelsen, Hvordan lærer barn seg natu-
ren, Naturen som danningsarena, Hverdagsferdigheter, Natur-
glede gjennom årstidene, Det er mange måter å være norsk på 
– Flerkulturelle utfordringer i naturen – hvordan forklare både 
barn og foreldre hvor, hvordan og hvorfor vi skal på tur?

Lars Maanum er førskolelærer og inspirator. Han har over 40 års 
erfaring fra arbeid med barn i natur, 21 år som styrer i Steinbrå-
ten naturbarnehage, 6 år som områdeleder i Rudene barneha-
geområde og 5 år fra Vangen skistue og Leirskole. Lars Maanum 
er kjent som en inspirerende kursholder og turleder. Han har 
vært pådriver for å få barn og voksne i norske barnehager mer ut 
i naturen og naturlige lekeområder.
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Kurs 140 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

M. trinn / U.trinn 

Kurs 139 F
Fredag 1.11 
09.30–11.30
 
M. trinn / U.trinn

9. natur / teknikk / miljø

Vann og kraft  
– et komplett undervisningsopplegg 
KURSHOLDERE: Dag Endre Opedal, Knut Nordal og Ingvild Herberg 

Vi ønsker å gi deg et komplett undervisningsopplegg som opp-
fyller flere kompetansemål innenfor naturfag og samfunns- 
fag. Opplegget er basert på to nettsider: www.flommer.no og 
www.vasskrafta.no. Du blir kjent med nettsidene, supplerende 
fysiske eksperimenter, øvinger og oppgaver. Med dette får du og 
elevene et komplett undervisningsopplegg, klart til bruk. Under-
visningsopplegget er utarbeidet i samarbeid med NVE.

Dag Endre Opedal arbeider med foto og formidling ved Norsk 
Vasskraft- og Industristadmuseum og den nasjonale vannkraft-
historien gjennom NVEs Museumsordning. Dag Endre er stolt 
utvikler av vasskrafta.no. Knut Nordal arbeider med formidling 
på Odda vitensenter, NVIM hvor han utvikler undervisningsopp-
legg innen naturfaglige tema. Her står det sentralt å gjøre un-
dervisningen levende og interessant. Ingvild Herberg arbeider i 
publikum og formidlingsavdelingen ved Norsk Skogmuseum. 
Museet er kjent for sitt brede tilbud til barn og unge, spesielt 
gjennom temadager og aktiviteter knyttet til Naturskolen. Kur-
set arrangeres i samarbeid med Norsk Skogbruksmuseum og 
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. 

Med naturen som læringsarena 
KURSHOLDER: Anne Elisabeth Scheen 

Hvordan bruke naturen som læringsarena? Det handler om å 
overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre 
stand som vi overtok den. Derfor har Miljøverndepartementet 
med underliggende etater, i samarbeid med ulike aktører et 
bredt og kvalitetssikret tilbud til skolen. I dette kurset får du 
lære om hvordan Den naturlige skolesekken og andre tilbud fra 
miljøforvaltningen kan brukes i undervisningen.

Anne Elisabeth Scheen – tidligere lærer med lang erfaring som 
kursholder. Hun jobber nå i Miljøverndepartementet med ansvar 
for miljøforvaltningens tilbud til skolen. Hun har med seg kurs-
holdere fra Den naturlige skolesekken og representanter for til-
budene som presenteres. Kurset arrangeres i samarbeid med 
Miljøverndepartementet.
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Kurs 141 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

M.trinn

Praktisk mekanikkundervisning  
i klasserommet 
KURSHOLDER: Per Jørgen Ødegaard 

Elevene møter maskiner overalt – sykler, nøtteknekkere eller 
mer avanserte mekaniske innretninger. Med Teknologi og design 
er mekaniske prinsipper for alvor kommet inn i grunnskolen, og 
læremidlene fra LEGO® Education lar elevene utforske meka-
niske prinsipper og anvende og forbedre sine løsninger. Kurset 
er praktisk, og vil gi en innføring i bruken av mekanikksettet 
Vitenskap og teknologi Deltakerne trenger ikke spesiell natur-
fagkompetanse.

Per Jørgen Ødegaard har lærerbakgrunn og har drevet med læ-
remidler fra LEGO Education siden 1999. Han er i dag ansatt i 
MikroVerkstedet. Kurset arrangeres i samarbeid med MikroVerk-
stedet.

9. natur / teknikk / miljø
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Kurs 143 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

SFO / S.trinn

Kurs 142 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg / SFO / 
S.trinn / Ledere

10. fysisk aktivitet / motorisk trening / helse

Yogabarn – smidig, leken, sterk og glad! 
KURSHOLDER: Anita Berge 

Lær å bruke yoga i arbeidet med barn fra 2–8 år. Kurset tar 
deltakerne med på en lekende, kreativ og morsom yogatime slik 
den ville blitt undervist til barn. Etterpå gjennomgår vi yogastil-
lingene og -lekene og lærer om sikkerhet, alderstilpasning og 
variasjoner. Du lærer også pusteteknikker og avslapningsøvel-
ser, samt tilrettelegging for barn med spesielle behov. Ingen 
forkunnskaper i yoga kreves.

Anita Berge er utdannet pedagog og kulturarbeider og driver 
Alveslottet Dukketeater. Hun underviser yoga på European Yoga. 
I yogatimene for barn kombinerer Anita fortelling, lek og musikk 
med tradisjonelle yogaøvelser.

Røris 
KURSHOLDER: Christina Engebretsen 

 
Røris er et verktøy for lærere, som kan brukes for å øke elevenes 
fokus og konsentrasjon ved å ta en aktivitetspause. Bevegelse til 
musikk, som kan gjøres i klasserommet i alle fag. Se mer på 
www.friskissvettis.no. Kursmateriell kan kjøpes for kr. 300,–.

Christina Engebretsen er utdanningsansvarlig i Friskis & Svettis 
i Norge, og har jobbet med utdanning av Røris-inspiratorer og 
Røris-kursholdere siden 2007.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter
(Melk.no) har laget et digitalt under -
visnings opplegg hvor eForelesninger står
sentralt. I tillegg vil det være aktuelle
 artikler, lærerveiledning, øvingsoppgaver
for  elevene og oppskrifter. Vi dekker utvalgte
kompetansemål for mat og helsefaget.

Nytt og
spennende
digitalt
undervisnings -
opplegg

Besøk oss på stand

Den digitale melkekartongen8

VELKOMMEN TIL MAT.NO
En portal for mat- og helsefaget i grunn-
skolen. De fire opplysningskontorene i
landbruket presenterer her digitalt lære-
stoff om mat og helse gjennom sine egne
skolesider for både lærere og elever.

Du finner følgende eForelesninger: 

• Den norske melks historie
• Hvordan lages melk
• Næringsstoffer i melk
• Kalsium og vitamin D
• Matallergi og intoleranse
• Kostrådene
• Matmerking
• Kalde måltider

Melk_ePortal_A5_v2:Layout 1  02.07.13  12.46  Side 1



Kurs 1 F
Fredag 2.11 
13.00–16.00

Bhg / S.trinn

Kurs 1 F
Fredag 2.11 
13.00–16.00

Bhg / S.trinn
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Opplysningskontoret for Meieriprodukter
(Melk.no) har laget et digitalt under -
visnings opplegg hvor eForelesninger står
sentralt. I tillegg vil det være aktuelle
 artikler, lærerveiledning, øvingsoppgaver
for  elevene og oppskrifter. Vi dekker utvalgte
kompetansemål for mat og helsefaget.
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Kurs 145 F
Fredag 1.11 
13.30–15.30

Alle

Kurs 144 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg / SFO /
S.trinn

Tilrettelegging ved  
matallergi og atopisk eksem 
KURSHOLDER: Helle S. Grøttum 

Kurset gir en innføring i forekomst, årsaker, behandling og diag-
nostisering av matallergi og atopisk eksem. I tillegg gis prak-
tiske tips for hvordan man kan tilrettelegge for barn med mat-
allergi og/eller atopisk eksem i barnehage- og skolehverdag. Det 
åpnes for spørsmål fra salen.

Helle S. Grøttum er fagsjef for matallergi i Astma- og Allergi- 
forbundet, Hun har mange års erfaring som sykepleier på  
Voksentoppen senter for astma og allergi, Rikshospitalet.

Førstehjelp på barn 
KURSHOLDER: Thomas Green 

 
Daglig skades barn under lek og annen aktivitet. Som oftest går 
det bra, men noen ganger oppstår det alvorlige skader og død. 
Statistikk viser at de mest alminnelige dødsårsaker hos barn er 
kvelning og ulykker med blødninger og hodeskader. Vi gir kunn-
skap om hvordan du skal undersøke barnet og håndtere disse 
situasjonene.

Thomas Green er daglig leder i Gruppen akuttmedisinsk kompe-
tanse AS. Han er Paramedic ved profesjonell ambulansetje-
neste. Thomas holder en rekke forelesninger over hele landet, 
han er også kjent fra TV -serien «Sykehuset». Kurset arrangeres 
i samarbeid med Lex Norsk Skoleinformasjon.

10. fysisk aktivitet / motorisk trening / helse



109

Kurs 147 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Bhg 

Kurs 146 F
Fredag 1.11 
09.00–12.00

Alle

Barn og unge med  
kjønnsidentitetsproblem 
KURSHOLDER: Tone Maria Hansen 

Det er liten kunnskap blant helse- og sosialarbeidere, lærere og 
generelt i samfunnet om kjønnsidentitets-tematikk. Det er ingen 
kunnskapsformidling på grunn- og videregående skoler og til 
ansatte i barnehager. Kurset vil ta opp nyere kunnskap og fors-
kning om barn og unge med kjønnsidentitstematikk. Det vil leg-
ges spesielt vekt på barn og unge som opplever seg å være født 
i feil kropp.

Tone Maria Hansen er leder av Harry Benjamin ressurssenter og 
sosiolog. Hun har arbeidet med kjønnskorreksjonspasienter på 
OUS-rikshospitalet i 14 år. Kurset arrangeres i samarbeid med 
Harry Benjamin ressurssenter.

Sprell levende 
KURSHOLDER: Hege Heiestad 

 
Det barn ofte ønsker mest av alt, er gode aktivitetsopplevelser 
sammen med andre barn og voksne. Hvis opplevelsene i tillegg 
gir rom for samspill, variasjon, utforskning og undring, er du på 
god vei til å gi dem et solid aktivitetsgrunnlag som de vil nyte 
godt av både under oppveksten og som voksne. Dette kurset 
bygger på boka Sprell levende, en bok full av aktivitetsforslag 
for barn fra 1–3 år. Bli med på en inspirerende Sprell-time!

Hege Heiestad er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi 
MNFF, og jobber som daglig leder i firmaet Sprell levende AS. 
Hun har også videreutdanning innen coaching og idrettsfysiote-
rapi, og er svært engasjert i temaet barn og fysisk aktivitet. Kur-
set arrangeres i samarbeid med GAN Aschehoug.

10. fysisk aktivitet / motorisk trening / helse
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Kurs 150 F
Fredag 1.11 
14.30–16.00

Bhg 

Kurs 149 F
Fredag 1.11 
12.30–15.00

Alle

Hvordan lage sunn og god mat på tur? 
KURSHOLDERE: Nicolay Moe og Annika Ljungström 

Mat på tur er så mye mer enn pølser! Vi lager sunn og god tur-
mat på bål og forskjellige kokeapparater. Deltakerne må ha med 
tallerken, kopp, bestikk og ev sitteunderlag. Kurset arrangeres 
utendørs uansett vær, ta på egnet tøy. Oppmøte i god tid ved 
Sognsvann T-banestasjon, følg skilt til kursstedet.  

Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) er utdannet 
innen friluftsliv, pedagogikk, idrett og folkehelsearbeid. OF ar-
beider for mer og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehage, 
og hvert år er over 4000 barn og 1200 voksne deltakere på våre 
kurs og aktivitetsdager. Se www.oslofjorden.org. Kurset arrange-
res i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd.

Dans i barnehagen 
KURSHOLDER: Bjørg Grete Olsen 

 
Kurset tar med personalet inn i en undervisningstime på linje 
med kursopplegget som benyttes ved barnehagene. Vi viser 
dansen forenet med begrepsopplæring, motorisk og sosial tre-
ning på tvers av kjønn, alder og etnisitet. Dansekursene gir økt 
selvtillit, selvironi og mestringsfølelse, forenet med masse latter 
og moro. Bevegelsene er enkle som barna husker, uavhengig av 
tid, sted og fysikk. Målrettet fokus og konsentrasjon gir økte 
læringsresultater.

Bjørg Grete Olsen er utdannet dansepedagog, og er daglig leder 
og eier av Bjørg Gretes danseskole. Hun har arbeidet med mu-
sikk og barn, både funksjonsfriske og utviklingshemmede i over 
30 år. Danseskolen har for tiden faste kursopplegg ved et flertall 
barnehager i Oslo og omegn. Kurset arrangeres i samarbeid med 
Bjørg Gretes Danseskole og Trygg Trafikk. 

10. fysisk aktivitet / motorisk trening / helse
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Kurs 151 F
Fredag 1.11 
13.00–16.00

Bhg

Fra barnehage til skole  
– aktivitet, mestring og glede! 
KURSHOLDERE: Nina Rønneberg Nielsen og Kari Johanne Kaardal 

Kurset er inndelt i en teoridel og en praktisk del. Teoridelen 
inneholder blant annet en innføring i barns motoriske utvikling 
og ferdighetsnivå i 5–6 års-alderen. Den praktiske delen består 
av 5 temaer med tilhørende aktivitetsprogram. Gjennom grov- 
og finmotoriske øvelser får barna trening i kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og bevegelse, som blant annet er grunnleggende 
for forming av bokstaver og sammenhengende skrift. Aktivite-
tene er satt i en ramme hvor språk, konsentrasjon, rytme, sang 
og sosialt samspill er en naturlig del av opplegget.

Kari Johanne Kaardal er fysioterapeut for barn og Nina Rønne-
berg Nielsen er ergoterapeut for barn. Begge jobber i bydel Ves-
tre Aker i Oslo og har lang erfaring med forebygging og behand-
ling av barn i førskole- og skolealder. De har skrevet boken Fra 
barnehage til skole – aktivitet, mestring og glede! som kom på 
ut på GAN Aschehoug i september 2012. Kurset arrangeres i 
samarbeid med GAN Aschehoug. 

10. fysisk aktivitet / motorisk trening / helse
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Kurs 2 L
Lørdag 2.11 
09.00–11.00

Alle

Kurs 1 L
Lørdag 2.11 
12.30–15.30

Bhg / S.trinn

Lørdag 2.11

 
Dockan som redskap för utveckling  
av barns kreativitet och fantasi 
KURSHOLDER: Mirella Ahlcrona Forsberg 

 
Dockan som inspiration och motivation för barns kreativitet och 
kreativa handlingar. Föreläsningen belyser samband mellan den 
individuella och den kollektiva kreativiteten, samt ger exempel 
på hur lärare genom att använda olika dockor, kan utveckla 
kreativitet och fantasi i förskolan och i förskoleklassen. Kreati-
vitet behandlas utifrån att vara ett mänskligt fenomen, en för-
måga och färdighet, men också att det går att «att det går att 
lära sig att vara kreativ».

Mirella Forsberg Ahlcrona är förskollärare, dockteatrepedagog 
och fil.dr i pedagogik. Hennes intresse är barns språk och kom-
munikationsutveckling, estetiska lärprocesser, kretivitet som en 
förmåga och färdighet. Hon âr lika intresserad av att utveckla 
kreativitet i lärarollen som att utveckla användning av dockan 
som ett redskap för olika former av kommunikation i förskolan 
och skolan.  

Klasseledelse 
KURSHOLDER: Inger Bergkastet 

 
Det er lærerens ansvar å lede klasser og den enkelte eleven på 
en hensiktsmessig måte. Det handler om kommunikasjon, rela-
sjon og strukturer. Kurset ønsker å inspirere, og å gi praktiske 
eksempler på hvordan arbeide systematisk for å få et godt for-
hold til alle elevene. 

Inger Bergkastet er allmennlærer og spesialpedagog og har ar-
beidet som kontaktlærer og sosiallærer. Hun arbeider nå som 
faglig leder av Læringsmiljøteamet som er en del av veiled-
ningstjenesten i Oslo kommune.

1. pedagogikk



113

Kurs 4 L
Lørdag 2.11 
12.30–15.00

Alle

Kurs 3 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

B.trinn

Elevers hverdagskriser 
KURSHOLDER: Trygve Ebbesvik 

Mange elever opplever kriser i hverdagen. Det kan være vold i 
hjemmet, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, samlivsbrudd, ute-
stenging og mobbing. Skolene blir anklaget for ikke å se disse 
elevene og gripe fatt i livssituasjonen deres. Ingen kriseteam 
står klar. Opplevelsene kan store konsekvenser for elevenes læ-
ring, utvikling og helse. Det er avgjørende at skolen ser disse 
elevene og står klar til å hjelpe dem og familiene deres.

Trygve Ebbesvik er utdannet teolog. I dag er han daglig og faglig 
leder i Personalomsorg as. Han har bred erfaring med barn i 
krise Han har vært med å gi ut Kriseperm for barnehagen og står 
bak firmaet kriseportalen.no.

Evnerike barn i barnehagen 
KURSHOLDER: Linda Apalnes Gardar 

 
Evnerike barn møter ulike utfordringer i barnehagen. Kurset vil 
fokusere på hvilke tegn disse barna kan vise i lek og samspill 
med sine omgivelser. Vi kommer inn på hvordan intelligens kan 
forstås, hvordan barnehagen kan tilrettelegge bedre for disse 
barna og hvordan noen foreldre oppfatter barnas møte med bar-
nehagen.  

Linda Apalnes Gardar er førskolelærer med lang erfaring fra  
barnehage. Våren 2012 fullførte hun masterstudiet i barneha-
gepedagogikk ved HiOA med oppgaven «Evnerike barn i barne-
hagen». 

1. pedagogikk
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Kurs 6 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Alle

Kurs 5 L
Lørdag 2.11 
12.30–15.30

Alle

Mestringspedagogikk  
– veien til egenverd og motstandskraft 
KURSHOLDER: Odd Erik Germundsson 

Mange ser på mestring som en suksessoppskrift som skaper enere. 
Ikke så mange vet hva mestring egentlig innebærer. Dette kurset i 
mestringspedagogikk vil utforske mestringens grunnleggende prin-
sipper om empati og medansvar, egenverd og motstandskraft. 
Dessuten skal vi se på metoder som fremmer mestringsopplevelser 
for barn og unge – metoder som gjør at de opplever seg selv som 
unike og verdifulle selv om ikke alle blir enere. Metodene har gitt 
prisbelønte resultater og kan brukes av alle pedagoger med empati 
for barn og unge som har flere odds mot seg.

Odd Erik Germundsson (1948) er cand.mag. og har lærerhøy-
skole, sosialantropologi, historie og flerkulturell pedagogikk i 
fagkretsen. Han har i 25 år vært pioner for mestringspedagogisk 
leksehjelp og har i like mange år arbeidet med enslige mindreå-
rige asylsøkere. Han er nå kursholder og faglitterær forfatter. Er 
blitt tildelt Oslo kommunes Servicepris (1996), Det nytter-pri-
sen (1997) og Foreldreprisen (2000) for sitt mestringspedago-
giske metodearbeid.

De urolig og ukonsentrerte barna  
med minoritetsbakgrunn – hvordan kan  
vi tilrettelegge for dem? 
KURSHOLDER: Sølvi Glevoll 

 
Det er stor økning i antall urolige barn med minoritetsbakgrunn 
i skolen. Mange skoler ser det som en utfordringer å tilrette-
legge godt nok for disse barna. Hva kan være årsaken til uroen 
hos barna? Hvilke egenskaper hos lærere og hvilken form for 
opplæring skal til for lykkes med god undervisning for barna, 
slik at de mestrer skolegangen og blir nyttige samfunnsborgere?

Sølvi Glevoll er leder for Oslo Fylkeslag i ADHD Norge. Som 
forelder til barn med AD/HD har hun mange års erfaring i hvor-
dan utfordringer med barn med AD/HD kan løses i skolen.  
Hun er en mye brukt kursholder.

1. pedagogikk
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Kurs 8 L
Lørdag 2.11 
09.00–11.30

Skole

Kurs 7 L
Lørdag 2.11 
10.00–15.00

Bhg

Du och jag, Alfred 
KURSHOLDER: Lars Grimstad 

• Å reflektere rundt egen yrkesutførelse
• Å bli en god voksen rollemodell
• Å handle mer bevisst i relasjonene til barn
 
Lars Grimstad har jobbet som pedagogisk leder, drevet fire bar-
nehager, og jobber nå som seksjonsleder i Sandefjord kom-
mune. Kursholderen har reist Norge rundt og delt erfaringer og 
fagkompetanse, og blir ofte omtalt som inspirerende, humoris-
tisk og kunnskapsrik     

Kan god og systematisk vurderingspraksis 
føre til bedre klasseledelse? 
KURSHOLDER: Marit Jensen 

Elevvurdering handler blant annet om at lærerne sammen med 
elevene konkretiserer læringsmål og at begge parter evaluerer 
elevens læringsutbytte.  På kurset vil følgende momenter bli 
berørt:
• På hvilken måte henger god klasseledelse og systematisk vur-

deringspraksis sammen?
• Hvordan gi gode faglige tilbake- og framovermeldinger?
• Hvordan involvere elevene i vurderingsarbeidet? 
• Hvordan dokumentere vurderingen på en hensiktsmessig 

måte uten å drukne i papirer?
• Skal alt vurderes? Hva er nok?
 
Det vil bli gitt konkrete eksempler som skolen kan bruke i sitt 
vurderingsarbeid.

Marit Jensen har mange års erfaring som både lærer og skolele-
der, og hun har også vært ansatt som fagkonsulent i Utdan-
ningsetaten i Oslo kommune. Nå er hun assisterende rektor ved 
Morellbakken ungdomsskole i Oslo. I tillegg driver hun konsu-
lentfirmaet Endringsagenten, hvor fagområdet er skolevurdering 
og elevvurdering.

1. pedagogikk
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Kurs 10 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Alle

Kurs 9 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

Bhg / SFO / Alle

Hvorfor skal guttene ville høre på deg? 
KURSHOLDER: Knut Rune Johansson 

Det er guttene som vil og kan, men gir du dem sjansen og mu-
lighetene? Har du «guttetekke» eller er du redd for «guttelus»? 
Når regler tar over og du utsetter ditt lederskap. Om «nei» og 
kjefte- og smellekultur som destruktive prosesser, og hva kan du 
gjøre istedenfor?

Knut Rune Johansson er ansatt som daglig leder i Østre Strøm 
FUS barnehage. Har 7 års erfaring som pedagogisk leder og 25 
år som barnehagestyrer. Videreutdanning i ledelse (BI), veiled-
ning og prosjektledelse. Har skrevet bok som heter «Modig le-
delse i barnehagen». Utgitt på SEBU forlag.

Tiltak mot vold og aggresjon i skolen 
KURSHOLDER: Ole Greger Lillevik 

 
Forskning viser at trusler og vold oppleves som et økende pro-
blem i skolen. Aggresjon og vold skaper utrygghet og gir nega-
tive ringvirkninger både for elevens læringsmiljø og lærerens 
arbeidsmiljø. Kurset baseres på boken «Tiltak mot vold og ag-
gresjon i skolen», og gir en innføring i vold og aggresjon som 
fenomen og generelle forebyggende tiltak og oppfølging etter 
alvorlige hendelser.

Ole Greger Lillevik er førstelektor ved Høgskolen i Narvik og 
spesialrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold og trauma-
tisk stress. Han har arbeidet med vold i skole og i helse- og so-
sialsektor. Kurset arrangeres i samarbeid med Lex Norsk Skole-
informasjon. 

1. pedagogikk
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Kurs 12 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Alle

Kurs 11 L
Lørdag 2.11 
10.00–14.00

Bhg

Blikk for lek i barnehagen 
KURSHOLDER: Terje Melaas 

Hvilke pedagogiske praksiser hemmer og fremmer barns mulig-
heter til å starte, verne og videreutvikle lek i barnegruppen? 
Hvordan knyttes dette til vennskap, læring og demokrati? Disse 
spørsmålene ses i relasjon til voksnes væremåter, bruk av tid, 
regler, vaner og materiell inne og ute. God pedagogisk ledelse 
og et fagspråk til å uttrykke lekenhet er en forutsetning for å 
lykkes, ifølge kursholderens toårige forsknings- og utviklingsar-
beid.

Terje Melaas er lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark og 
har lek som hovedfelt. Han er en etterspurt kursholder og veile-
der for kommuner og barnehageeiere i temaet lek. Kurset ar-
rangeres i samarbeid med Kommuneforlaget AS. 

Det optimistiske barnet – hvordan finne  
og styrke barns positive tenkning 
KURSHOLDER: Hedvig Montgomery 

Optimistiske barn klarer seg bedre både faglig og sosialt – dette 
kurset viser hvordan du kan hjelpe barn å finne tro på fremti-
den, snu negative situasjoner til noe positivt og til å si nei til 
katastrofetankene. På den måten er barna bedre rustet i møte 
med vanskelige situasjoner, får mer ut av undervisningen og kan 
unngå psykiske problemer som angst og depresjon. Innholdet er 
basert på prof.dr. Martin P E Seligmans kunnskap om mot-
standskraft og positiv psykologi og hans program for å styrke 
barns positive tenkning.

Hedvig Montgomery er utdannet psykolog og familieterapeut og 
er en engasjert og aktiv foredragsholder for skoler, barnehager 
og foreldre. Kurset arrangeres i samarbeid med Montgomery as. 

1. pedagogikk
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Kurs 14 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Alle

Kurs 13 L
Lørdag 2.11 
10.00–12.00

Alle

Klart det nytter – positiv tenkning  
i jakten på det gode liv 
KURSHOLDERE: Gjertrud Mortensen og Dagfinn Enerly 

Dagfinn Enerly er fotballspilleren som brakk nakken i en fotball-
kamp. Til tross for dette har han beholdt sitt gode humør og 
jobbet seg tilbake til det gode liv. Gjertrud Mortensen har vært 
Dagfinns lærer og kollega. Sammen har de brukt positiv tenk-
ning som metode for å skape en god hverdag. De har også job-
bet sammen i et prosjekt de har kalt «Det positive klassemil-
jøet».

Dagfinn Enerly, tidligere fotballspiller, holder mange foredrag 
rundt omkring i Norge. Gjertrud Mortensen, lærer i Osloskolen i 
40 år, holder foredrag om «Det positive klassemiljøet».

Kroppen et redskap for læring,  
og grunnleggende begreper en  
forutsetning for analytisk tenking 

KURSHOLDER: Elin Natås
 

 
Når ubalanser i fysiologiske, sansemessige og/eller ernærings-
messige forhold hemmer læring, kan det by på store utfordrin-
ger og mange diagnoser. Hva kan vi se etter og hva kan vi gjøre? 
Kursholder peker på mulige bakenforliggende årsaker til utfor-
dringene, og viser hvordan vi kan skape best mulige betingelser 
for læring. Kurset gir utvidet forståelse av hva som kan hemme 
læring og konkrete tips til bruk i undervisningssituasjonen.

Elin Natås er spesialpedagog og jobber i Oslo. Hun er en del av 
et tverrfaglig team og har mange års erfaring med elever som 
har forskjellige former for konsentrasjons- og lærevansker.

1. pedagogikk
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Kurs 15 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

Alle

Kurs 16 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Skole

Hvordan tilrettelegge for god  
språkutvikling og analytisk tenking 
KURSHOLDER: Elin Natås 

Hvorfor velger vi de lekene vi gjør? Er det bare lek, eller handler 
det om noe barna skal lære? Hva er dette noe, og hvorfor er det 
viktig? Et kurs i begrepslæring: Hva er begreper? Hva er grunn-
leggende begreper, og hvorfor er de så viktige for all videre læ-
ring? Hvordan kan vi gjennomføre systematisk begrepslæring i 
hverdagen? Svarene vil dere få på dette kurset.

Elin Natås er spesialpedagog og jobber i Oslo. Hun er en del av 
et tverrfaglig team og har mange års erfaring med elever som 
har forskjellige former for konsentrasjons- og lærevansker. 

Læringspartner.  
Underveisvurdering i praksis 
KURSHOLDERE: Hilde Ødegaard Olsen og Marita Aasland 

Et praktisk, inspirerende og morsomt kurs om bruk av lærings-
partner! Læringspartnermetoden kan brukes som en del av un-
derveisvurderingen. Metoden går ut på at elevene koble sammen 
to og to for å reflektere og lære sammen.

Bli med inn i klasserommet og se hvordan metoden kan brukes 
for å skape aktivitet, engasjement, diskusjon og læring!

Hilde Ødegaard Olsen og Marita Aasland er kontaktlærere ved 
Skøyen skole i Oslo. De har holdt kurs i elevvurdering i regi av 
Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo og har del-
tatt i prosjektet «Vurdering for læring» siden 2005. Kurset ar-
rangeres i samarbeid med Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

1. pedagogikk
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Kurs 17 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.30

M.trinn /  
U.trinn / Ledere

Kurs 18 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg

1. pedagogikk

Når det er vanskelig å lære.  
Om leseforståelse og læringsstrategier  
ved tilpasset opplæring i fagene 
KURSHOLDER: Vigdis Refsahl 

 
Dette kurset tar for seg leseforståelse og ulike læringsstrategier 
som kan brukes i alle fag. Fokuset ligger særlig på den betydnin-
gen dette har for faglærernes ansvar både for å styrke leseforstå-
elsen i fagene, men også for å ivareta ulike behov og tilpasse sin 
opplæring. Når leseopplæringen blir en integrert del av fagene, 
kan elevene lære seg hvordan de selv kan tilegne seg kunnskap.

Vigdis Refsahl arbeider ved Bredtvet kompetansesenter, dyslek-
siteamet og Universitetet i Oslo. Hun arbeider med kommunale 
prosjekter som har til mål å styrke leseopplæringen på alle ni-
våer, og også med videreutdanning av lærere som språk- og le-
seveiledere i skolen.

Prosjektarbeid i barnehage –  
Verden gjennom kunst med sterk  
forbindelse til Reggio Emilia 
KURSHOLDERE: Bente M. Widell og Anne B. Hansen 

 
Verden gjennom kunst er et prosjekt med fokus på de estetiske 
fagene i barnehagen knyttet opp mot en flerkulturell tilnær-
ming. Østheim barnehage har de siste årene jobbet med dette 
og flere andre prosjekter og har utviklet seg i takt med at barne-
hagen har fått mer og mer inspirasjon fra Reggio Emilia. Vi har 
et stort fokus på voksenrollen og hvilken betydning barnehagens 
rom har for barnehagen som læringsarena og barns medvirk-
ning. Kurset kan passe for de som ønsker nye impulser i forhold 
til prosjektjobbing, de estetiske fagene og de som er nysgjerrige 
på pedagogikken i Reggio Emilia.

Bente M. Widell og Anne B. Hansen jobber som henholdsvis 
styrer og pedagogisk leder i Østheim barnehage. Vi har jobbet 
sammen i snart 7 år med fokus på prosjektarbeid og de este-
tiske fagene. 
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Kurs 20 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg / SFO /  
S.trinn

Kurs 19 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.00

M.trinn /  
U.trinn / Ledere

1. pedagogikk

Motivasjon og kulturendring i klasserommet 
– med Klasse 10B som eksempel 
KURSHOLDER: Harald Ødegaard 

Et systematisk arbeid med klasseledelse, motivasjon og læ-
ringsstrategier vil kunne øke elevenes mestringsfølelse og vil 
bidra til et bedre læringsmiljø. Erfaringer fra prosjektet «Klasse 
10B», som ble vist på NRK, er utgangspunkt og rød tråd i fore-
draget. Intensjonen er å gi praktiske råd og tips om hvordan 
man kan skape varig kulturendring i klasserommet.

Harald Ødegaard jobber som lærer på Engebråten ungdoms-
skole i Oslo. Harald er fagbokforfatter og deltaker i tv-serien 
«Klasse 10B» på NRK. Han er spesielt opptatt av relasjonsbyg-
ging og kommunikasjon.

Steg for Steg 
KURSHOLDER: Wenche Kamp Øibrekken 

 
Fra fødselen og frem til 5–8 år er barn først og fremst følelses-
mennesker. Det er i denne alderen at deres følelsesliv program-
meres, som for eksempel følelsen av å være verdifull, eller ikke. 
Kurset vil handle om hvordan du som voksen møter barna på en 
likeverdig, men ikke likestilt måte. Jeg vil demonstrere Steg for 
Steg (tre hovedområder: empati, sinne og problemløsning) som 
arbeidsredskap for å vise hvordan voksne kan møte barn slik at 
de har tillit til å vise sin sosiale kompetanse og har tro på at de 
er verdifulle og gode nok som de er!

Wenche Kamp Øibrekken har holdt kurs for barnehagefolk i over 
15 år. Hun er førskolelærer, har lang utdanning og erfaring i 
ledelse, har en spesialpedagogisk utdanning, og er snart utdan-
net relasjonsterapeut ved Relasjonssenteret. Hun har jobbet i 
over 30 år med barn i barnehagen, i skolen og i pedagogisk 
psykologisk tjeneste. Hun stortrives med å jobbe med barn. 
Kurset arrangeres i samarbeid med Prososial – senter for sosial 
og emosjonell læring.     
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Kurs 22 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

Bhg

Kurs 21 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg

1. pedagogikk

Et barn som lærer tidlig,  
lærer mer og raskere senere i livet.  
Ekstra tidlig språkstimulering  
og fysisk aktivitet i barnehagen 

KURSHOLDER: Heidi Aabrekk 
 
Et bevisst valg av arbeidsmåter og verktøy mens barna er små 
kan forebygge vansker og gi bedre fremtidsmuligheter for hvert 
enkelt barn, viser nyere forskning. Gjennom Bravo-leken har vi 
systematisert gode arbeidsmåter og verktøy på områdene trygg-
het i nære relasjoner, språk, fysisk aktivitet og kosthold. Kunn-
skapsbasert og synkronisert med Rammeplanen.

Heidi Aabrekk har en master i spesialpedagogikk og er bren-
nende opptatt av ekstra tidlig og helhetlig innsats. Hun eta-
blerte Intempo AS i 2009 for å fremme nytenking om små barns 
utviklingspotensial. Kurset arrangeres i samarbeid med Intempo 
AS. 

BRAVO-LEKEN – ekstra tidlig  
språkstimulering i barnehagen 
KURSHOLDER: Heidi Aabrekk 

Lær BRAVO-LEKEN i praksis. Teknikk, progresjon og organise-
ring vil bli spesielt vektlagt i kurset. Deltagerne får bli godt kjent 
med materiallet, øve seg i mindre grupper og bli inspirert til å 
sette i gang med en gang de kommer hjem.

Heidi Aabrekk har en master i spesialpedagogikk og er bren-
nende opptatt av ekstra tidlig og helhetlig innsats. Hun eta-
blerte INTEMPO AS i 2009 for å fremme nytenking om små 
barns utviklingspotensiale. kurset arrangeres i samarbeid med 
INTEMPO AS. 
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Kurs 24 L
Lørdag 2.11 
13.00–14.30

Alle

Kurs 23 L
Lørdag 2.11 
10.00–11.30

Bhg

2. samfunnsfag / religion / etikk

Asbjørnsen og Moes Christiania 
KURSHOLDERE: Mari Atlanta Lunde og Anne Storrusten 

Allsang synges og fortelles eventyr og anekdoter. Vi er utkledd 
som bakstekjerringer fra 1902 og har med smaksprøver av bak-
verk og sjokolade. Vi tilbyr en tur til inspirasjon for lærere som 
vil gjøre barna bedre kjent med Oslos bygninger, historie og 
eventyrtradisjon.

Mari Atlanta Lunde er førskolelærer/lærer/spesialpedagog/au-
diopedagog, autorisert Oslo-guide og manusforfatter. Hun har 
spesialisert seg på guidede tematurer knyttet til Oslos historie 
og kultur form alle aldersgrupper. Anne Storrusten er lærer, 
skuespiller og autorisert Oslo-guide. Hun arbeider med historisk 
teaterformidling for alle aldre. Humor er alltid en viktig ingredi-
ens. ASBJØRNSEN OG MOETUR I OSLO ER BEGGES HJERTE-
BARN. 

Det litterære Oslo 
KURSHOLDERE: Mari Atlanta Lunde, Ruth Ludvigsen og Irina Strand 

 
Dette er en litteraturvandring gjennom Oslo sentrum. Vi følger 
sporene til blant annet Ibsen, Wergeland, Hamsun, Undset, 
Nesbø og andre «store» Osloforfattere. Vi knytter vandringen 
opp til de tre store teatrene. Vi tilbyr en tur til inspirasjon for 
lærere, som vil gjøre elever bedre kjent med Oslos/Norges forfat-
tere, kultur og historie ved å knytte kunnskapen til konkrete 
steder i Oslo.

Mari Atlanta Lunde er førskolelærer/lærer/spesialped/audioped 
og autorisert Osloguide og manusforfatter. Hun har spesialisert 
seg på turer knyttet til Oslos historie og kultur i alle aldre. Ruth 
Ludvigsen er autorisert Osloguide og har bachelor i historie/norsk/
filosofi. Hun har lang erfaring i å lede opplæring innen statlige 
virksomheter. Hun har vært lærer. Irina Strand er autorisert Os-
loguide i russisk/engelsk. Hun har lang erfaring som guide og 
reiseleder i Russland. Som Osloguide har hun utviklet flere te-
maer. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslo Guidebyrå.
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Kurs 26 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg 

Kurs 25 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Alle

2. samfunnsfag / religion / etikk

Gjennom barneøyne  
– barns møte med psykisk lidelse 
KURSHOLDER: Grete Lillian Moen 

Mer enn 120 000 barn og unge lever med foreldre som har en 
alvorlig psykisk lidelse. Hvordan kan vi som voksne best møte 
dem? Hvilke tanker, følelser og opplevelser har de med seg? Ved 
bruk av egen historie og faglige erfaring, inviteres tilhørerne til 
et sterkt innblikk i hvordan det er å være barn når foreldre sliter.

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog med lang erfa-
ring innen barnevern og psykiatri. Hun er forfatter av boken 
«Barns møte med psykisk lidelse – en datters historie». Kurset 
arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.

Kunsten å stille gode  
spørsmål i barnehagen 
KURSHOLDER: Anne Schjelderup 

Hvordan kan vi hjelpe barn å utvikle sin egen tenkning? Barns 
undring og vitebegjær er et godt utgangspunkt for å ha filoso-
fiske samtaler med barn, men det krever kompetanse å finne de 
gode spørsmålene som hjelper barna videre i sin utforskning av 
begreper og sammenhenger. Kurset gir en kort innføring i små 
barns intellektuelle utvikling og hvordan vi voksne kan stimu-
lere barns tenkning, synliggjort gjennom konkrete eksempler fra 
hverdagssituasjoner. Vi ser på sammenhengen mellom barns 
tenkning og språkutvikling, og grunnleggende filosofisk/viten-
skapelig metode. Deltagerne vil trene på å stille gode spørsmål 
ved å analysere konkrete utsagn. Det vil bli gitt en grunnleg-
gende innføring i filosofisk samtaleledelse, og noen øvelser og 
aktiviteter vil bli presentert.

Anne Schjelderup har hovedfag i pedagogikk og er spesialisert 
innen filosofisk samtaleledelse. Hun har erfaring som filosofisk 
samtaleleder, blant annet i samarbeid med Barne- og Ungdoms-
filosofene. Anne var tidligere høgskolelektor ved førskolelærer-
utdannelsen ved Høgskolen i Vestfold. Hun er nå Fagleder for 
Plan og Utvikling for 5 barnehager i bydel Søndre Nordstrand, 
og styrerressurs for Taranrød barnehage.
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Kurs 27 L
Lørdag 2.11 
09.00–15.00

Alle

2. samfunnsfag / religion / etikk

Seksuelle overgrep mot barn  
og litt om barn og seksualitet 
KURSHOLDER: Margrete Wiede Aasland 

Seksuelle overgrep mot barn er straffbart og skadelig, en ordløs 
forbrytelse, på ulike måter trues barnet til taushet. En vond 
hemmelighet, en ulovlig berøring. Signaler, senskader, hvem 
begår overgrep, hva gjør du, hvordan snakke med barn. Hva er 
vanlig seksualitet hos barn?  Tankevekkende kurs som vil gjøre 
deg i stand til å gjøre en viktig forskjell i et barn liv.

Margrete Wiede Aasland: Spesialist i sexologisk rådgivning, pe-
dagog. terapeut, foredragsholder og forfatter. Ved Institutt for 
pedagogisk sexologi og terapi. Hun formidler et vanskelig tema 
med innsikt, glød og engasjement. 
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Kurs 29 L
Lørdag 2.11 
13.00–14.30

Bhg

Kurs 28 L
Lørdag 2.11 
09.30–11.30

Bhg / Ledere

3. organisasjonsteori / Veiledning / ledelse

Barnehagelæreren som leder  
– å lede voksne i arbeid med barn 
KURSHOLDER: Lise Barsøe 

Hva kjennetegner en god mellomleder i barnehagen? Hva er 
mine sterke sider som leder? Hva trenger jeg å utvikle? Hvordan 
skal jeg gjøre det? Hvordan kan jeg bygge et godt samarbeids-
klima? Hvordan kan jeg legge til rette for medarbeidernes læ-
ring og utvikling? Kurset gir en smakebit på hvordan disse 
spørsmålene kan besvares.

Lise Barsøe er utdannet lærer med en master i pedagogikk. Hun 
arbeider som pedagogisk veileder og holder kurs og foredrag 
over hele landet. Hun har drevet med ledertrening i barnehager 
i en årrekke.

Lekeressurser – ungdomskolegutter  
inn som en ressurs i barnehagen 
KURSHOLDER: Jennie Furulund 

Lundgaardsløkka barnehage har i 4 år jobbet med rekrutterings-
prosjektet Lekeressurser. 66 ungdomsskolegutter har jobbet i 
barnehagen. Prosjektet har gode erfaringer og har startet opp 
rundt i hele landet. Erfaringer viser at guttene får en annen 
oppfatning av barnehageyrket enn dem tidligere hadde. Fore-
draget presenterer modellen og erfaringer.  

Jennie Furulund har vært styrer i Lundgaardsløkka barnehage 
siden 2008 og har tidligere erfaring som pedleder i 14 år. Hun 
holder nå en del foredrag om prosjektet og er blogger i Kunn-
skapsdepartementet sin kampanje: Verdens fineste stilling 
ledig.
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Kurs 30 L
Lørdag 2.11 
10.00–13.00

Alle

Kurs 31 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg /  
Ledere / Alle

3. organisasjonsteori / Veiledning / ledelse

Motiverende samtale (MI) 
KURSHOLDER: Jan Olav Haugen 

Motiverende samtale (MI) er en velprøvd tilnærming til avkla-
ring og motivasjon for forandring. Kurset gir kunnskap om per-
sonlige endringsprosesser og noe ferdighetstrening. Tilnærmin-
gen er anvendelig både i forbindelse med endringer hos barn/
ungdom og voksne. Fokuset er på god samtaletilnærming for 
endringer basert på humanistisk psykologi.

Jan Olav Haugen er utdannet cand.polit med fagene pedago-
gikk, sosiologi, psykologi og historie. Utdanning på LØFT og MI. 
Ledererfaring, bred opplæringserfaring, HMS og organisasjons-
utvikling. Han jobber også deltid som lærer i fjernundervisning.

Hvorfor skal noen ville følge deg som leder? 
KURSHOLDER: Knut Rune Johansson 

Hvorfor skal noen ville følge deg? Velger du deg selv i ditt leder-
skap eller er du som en annen sur sild i sildestimen? Blir som 
de andre og ikke deg selv? Lederskap handler om mot og vilje til 
å være en forskjell. Bevissthet om øyeblikk hvor du blir definert. 
Hvem er du og hva vil du med ditt lederskap?

Knut Rune Johansson er ansatt som daglig leder i Østre Strøm 
FUS barnehage. Han har 7 års erfaring som pedagogisk leder og 
25 år som barnehagestyrer. Knut Rune har videreutdanning i 
ledelse (BI), veiledning og prosjektledelse og har skrevet boka 
«Modig ledelse i barnehagen» utgitt på SEBU forlag.
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Kurs 33 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Ledere

Kurs 32 L
Lørdag 2.11 
10.00–14.00

Alle

3. organisasjonsteori / veiledning / ledelse

Ledelse med hjelp av  
ikke-verbal kommunikasjon 
KURSHOLDER: Peter Sjöberg 

Ikke-verbal kommunikasjon er et verktøy for å bli bedre på kom-
munikasjon. Vi kan gjøre flere av disse ikke-verbale teknikkene 
og modellene uavhengig av pedagogikk, utdanning og erfaring.

• Opprett naturlig og vellykket relasjon med andre!
• Bli oppfattet av andre som svært kompetent, trygg og tydelig, 

uten å si et eneste ord!
• Vellykket ledelse ved hjelp av ikke-verbale teknikker og mo-

deller.
 
Peter Sjöberg er svensk, men bor og jobber i Norge. Han har 
forelest innen kommunikasjon og lederskap i snart 14 år. Han 
inspirerer og utvikler menneskers kommunikasjonsevne, slik at 
de oppnår resultater på en profesjonell, troverdig og inspire-
rende måte ved å øke deres ferdigheter.

Situasjonsavhengig ledelse  
– hvordan treffe medarbeiderne der de er? 
KURSHOLDERE: Birgitte Hauge og Christine Stray 

Medarbeidere er forskjellige, og krever derfor ulike ferdigheter 
av deg som leder. Det er lett å fryse fast i et mønster. Av og til 
krever situasjonen at du tar i bruk nye sider av deg selv. Kurset 
viser hvordan du som leder kan:
• analysere medarbeiderens utviklingsnivå når det gjelder kom-

petanse og motivasjon
• ta i bruk ulike lederstiler som passer til medarbeiderens utvi-

klingsnivå
• gjøre medarbeidere mer motiverte og selvgående
• bli tydeligere og mer effektiv som leder 

Birgitte Hauge og Christine Stray jobber sammen i nettverket 
Veien Videre Consulting – www.veienvidereconsulting.no.  Bir-
gitte Hauge er statsviter og Christine Stray er siviløkonom. 
Begge er sertifiserte coacher med lang erfaring innenfor organi-
sasjonsutvikling og endringsledelse. De jobber med ledertre-
ning, kommunikasjon og coaching. 
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Kurs 35 L
Lørdag 2.11 
09.30–12.00

Ledere / Skole

Kurs 34 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

Ledere

Lederteam som gjør en forskjell 
KURSHOLDERE: Birgitte Hauge og Christine Stray 

I alle virksomheter er ledelse en viktig faktor for å oppnå resul-
tater. Moderne organisasjoner ser betydningen av å jobbe i le-
derteam for å møte komplekse utfordringer og høye krav. Dette 
kurset har en praktisk tilnærming og viser hvordan du kan jobbe 
med eget lederteam. Kurset omhandler:
• Ulikheter som ressurs – hvordan utnytte komplementære fer-

digheter til beste for organisasjonen.
• Fra gruppe til lederteam – hvordan bygge et velfungerende 

team.
• Kjennetegn ved team som oppnår ekstraordinære resultater.

Birgitte Hauge og Christine Stray jobber sammen i nettverket 
Veien Videre Consulting – www.veienvidereconsulting.no.  Birgitte 
Hauge er statsviter, og Christine Stray er siviløkonom. Begge er 
sertifiserte coacher med lang erfaring innenfor organisasjons- 
utvikling og endringsledelse. De jobber med ledertrening, kom-
munikasjon og coaching. 

Lederstiler: Flokkleder eller sliten gjeter? 
KURSHOLDER: Anne Kari Vindenes 

 
Noen lederstiler skaper mer entusiasme og større lojalitet enn 
andre. Ledere som skaper endring og oppfordrer til dette – er 
viktige i arbeidslivet, da evnen til forandring er utslagsgivende 
for å henge med i dagens kunnskapssamfunn og utvikling. Fors-
kning tyder på at ledelse i form av kontroll og styring bør utfylles 
av bevisstgjøring av lederen som rollemodell og inspirator.

Anne Kari Vindenes har spesialisert seg på co-active coaching, 
NLP og transformasjonsprosesser. Gjennom å trene mennes-
kene og utvikle relasjonene mellom dem styrkes motivasjonen, 
mestringsopplevelsen og produktiviteten. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Transformator AS

3. organisasjonsteori / veiledning / ledelse
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Kurs 36 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

Alle

Innføring i coachingteknikker 
KURSHOLDER: Anne Kari Vindenes 

Grunnleggende teknikker for å bruke coaching som metode i 
barnehage og skole. Bevisstgjøring av og trening på ferdigheter 
som gjør ledere og lærere bedre i stand til å møte barn, ungdom 
og kollegaer og påvirke til positiv produktivitet.

Anne Kari Vindenes har spesialisert seg på co-active coaching, 
NLP og transformasjonsprosesser. Gjennom å trene mennes-
kene og utvikle relasjonene mellom dem styrkes motivasjonen, 
mestringsopplevelsen og produktiviteten. Kurset arrangeres i 
samarbeid med Transformator AS. 

3. organisasjonsteori / veiledning / ledelse
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Kurs 38 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg

Kurs 37 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg /  
SFO / Ledere

Skatter til samlingsstunden  
– nytt og spennende repertoar! 
KURSHOLDER: Anita Berge 

Alle som jobber med barn trenger å få påfyll av idéer innimel-
lom. Dette kurset gir deg en overflod av sanger, regler, fortel-
linger, rytmer og små dukketeaterforestillinger av typen som 
virker hver gang og forgyller hverdagen og samlingsstunden! Alt 
er enkelt å ta rett med deg og dele med barna på din arbeids-
plass. Bli med på et morsomt og inspirerende kurs!

Anita Berge er utdannet førskolelærer og musikklærer og jobber 
som dukkefører, kursholder og skribent i Alveslottet Dukketea-
ter. Hun har skrevet boken «Dukketeater i barnehagen» (2011).

Musikk for smårollingene i barnehagen. 
Hvorfor og hvordan arbeider vi med musikk  
med 1–3-åringene 
KURSHOLDER: Bente Bogen 

Praktisk musikkarbeid med 1–3-åringene i barnehagen med ek-
sempler på sanger, regler, bevegelse, lydarbeid og spill på in-
strumenter. Kort teoridel om barns musikalske og sansemoto-
riske utvikling. NB! Kurset er kun åpent for deltakere som kan 
være tilstede i hele kursets lengde.

Bente Bogen driver privat musikkpedagogisk praksis med Mu-
sikk fra livets begynnelse-grupper, piano- og gitarundervisning, 
damekor og barnehagekurs. Hun er utdannet musikkpedagog 
ved Bergen lærerhøyskole, Universitetet i Oslo og Barratt Due 
musikkinstitutt.

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 40 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.00

Bhg

Kurs 39 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg / SFO /  
S.trinn

Musisk lek gjennom  
lyd – stemme – bevegelse 
KURSHOLDER: Svein Fuglestad 

Målet med kurset er å gi ny inspirasjon og mot til å sette i gang 
musiske aktiviteter i barnehage og småskole, og samtidig vise at 
lek med musikk kan stimulere barns skapende evner og sosial 
kompetanse. Med utgangspunkt i lyd, stemme, bevegelse og 
kroppens instrument vil vi utforske, eksperimentere og kompo-
nere på ulike måter. Deltagelse på kurset krever ingen spesielle 
forkunnskaper i musikk eller ferdigheter på instrumenter.

Svein Fuglestad er høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus, og underviser studenter på barnevern, muntlig for-
telling og drama og teaterkommunikasjon. Han har lang erfaring 
innen musikkterapeutisk arbeid med barn og voksne, og er Fel-
low i den musikkterapeutiske retningen Guided Imagery and 
Music. I over 20 år har han jobbet på Aksept – senter for alle 
berørt av hiv, Kirkens Bymisjon. Svein er også utøvende sanger 
og kursholder, og har jobbet musikkterapeutisk på Støttesenter 
mot Incest og på Senter for seksuelt misbrukte menn.

Improvisasjon og formlek med  
plastiske materialer i barnehagen 
KURSHOLDER: Bente Fønnebø 

Leire er et plastisk materiale med mange muligheter i alle aldre 
i barnehagen. På dette kurset leker vi med aktuelle improvise-
rende arbeidsmåter både for de yngste og de eldste i barneha-
gen. Kurslederen vektlegger en lekende og fantasifremmende 
tilnærming som samtidig får frem det estetiske ved materialet. 
Dette er et praktisk kurs hvor deltagerne må ha med forkle/ar-
beidsskjorte, for her skal vi forme og undre oss sammen!

Bente Fønnebø er førskolelærer, tegner og arkeolog. Hun har 
arbeidet som høyskolelektor underviser til daglig barnehagelæ-
rerstudenter i Kunst, kultur og kreativitet. Hennes nye bok i 
2013 «Kunstneriske bevegelser i barnehagen», er kursets ut-
gangspunkt, med fokus på de yngste barnas kunstneriske ytrin-
ger. Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.

4. praktiske / estetiske fag



133

Kurs 42 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

Bhg 

Kurs 41 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Alle

Våg å være kreativ! 
KURSHOLDER: Grete Hansen 

Barn trenger åpne og nysgjerrige voksne som kan «åpne verden» 
for dem gjennom skapende virksomhet og kreative prosesser. 
Med ordene «Kreativitet er balsam for fantasien!», byr vi her på 
et kurs som vil inspirere og pirre skapergleden! Vi skal kose oss 
med ulike materialer, bl.a. modelleringsleire, papp, papir, lim og 
garn. Kurset benytter materiell fra Creativ Company, Levanger.

Grete Hansen er innehaver av Hennes Fritid – garn og hobbybu-
tikk. Hun har lang erfaring med kreativ kursing innen mange 
ulike sjangre, og elsker å fremme skaperglede. 

Musikk i barnehagen 
KURSHOLDER: Lars Lødemel Iversen 

 
Et praktisk kurs i musikk for alle som jobber i barnehage. Del-
takerne lærer seg musikkaktiviteter som kan brukes med alle 
aldersgrupper. Kurset inspirerer til bruk av musikk i det daglige, 
og er for alle som liker musikk!!

Lars Lødemel Iversen er utdannet førskolelærer (HiO) og mu-
sikkpedagog (Barrat Due musikkinstitutt). Han har tidligere job-
bet ved Barrat Due musikkinstitutt og er for tiden pedagogisk 
leder i Frognerbekken barnehage, Oslo.

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 44 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.00

Alle

Kurs 43 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg 

Forming med barn – materialer og teknikker 
KURSHOLDER: Trude Iversen 

Forming med barn handler mer om prosess enn om produkt.  
I løpet av kurset skal vi utforske materialer og teknikker med 
fokus på prosess – en lekende tilnærming! Målet med kurset er 
å utvide begrepet forming – kanskje dere blir inspirert til å sette 
i gang med nye og annerledes formingsprosjekter i barnehagen?

Trude Iversen er faglærer i Kunst og håndverk, med videreut-
danning i barnehageped. og småbarnsped. Jobbet tidligere som 
sløydlærer på ungdomsskole. Jobber for tiden som timelærer i 
forming på HiOA. Har lengst fartstid i barnehage som ped.leder 
på en småbarnsavdeling hvor jeg har jobbet aktivt med form, 
farge, teknikker og materialer. 

Ukulelekurs 
KURSHOLDERE: Sverre Indris Joner og Erik Joner 

 
Ukulelefeberen brer seg som ild i tørt gress. Å kjøpe ukulele er 
snart billigere enn en bussbillett. Instrumentet er så enkelt å 
spille at selv den som aldri har spilt noe før kan fort mestre de 
grunnleggende ferdigheter. Egner seg for barn og voksne. Du 
kan ta det med deg over alt. At det er så lett å lære skaper lett 
begeistring. 

Sverre Indris Joner er kjent som pioner innen latinamerikansk 
musikk i Norge med et utall av anerkjente musikalske prosjekt 
på samvittigheten. Men sine musikalske barnesko tråkket han 
med ukulele. Med sin storebror Erik (som er miljøforsker), har 
de både amatørens og den profesjonelles perspektiv med seg i 
sin pedagogikk. Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Note-
service as. Deltagerne bør ha med egen ukulele.  Kan evt. kjø-
pes på Noteservice sin utstilling. 

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 46 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg / SFO /
S.trinn

Kurs 45 L
Lørdag 2.11 
12.30–16.00

Bhg / SFO /  
B.trinn

Workshop i forming 
KURSHOLDER: Tor Eirik Magnussen 

Formingsglede med avform. Enda en spennende workshop fylt 
av latter, kreativitet, samtaler, kos, og ren formingsglede. Vi fin-
ner atter engang fram barnet og kreativiteten i oss, og former 
uten å tenke for mye. Bare nyter nuet og prosessene, og vipps 
så har vi laget bilder, skulpturer, smykker og kreasjoner verden 
aldri har sett maken til. Et kurs som passer spesielt for DEG:) 
Materialkostnad 50,–.

Tor Eirik Magnussen har holdt nærmere 1500 formingskurs i 
spontan formingsglede. Og beviser gang på gang at det fin- 
nes en kunstner i oss alle uansett hva forkunnskapene deres er. 
En høy og mørk ung foredragsholder på 1,70, født i 58. Kurset 
arrangeres i samarbeid med Avform as.

Å lære med hele kroppen 
KURSHOLDER: Hogne Moe 

 
Barn sitter allerede mye stille. Hogne Moe vil vise hvordan vi 
kan få mer bevegelse inn i undervisningen. Gjennom leker, 
sang, dans og dramatisering kan vi bruke hele kroppen mens vi 
lærer. Du får morsomme og praktiske tips til hvordan du kan 
legge opp til en mer aktiv undervisning.

Hogne Moe er musiker, forfatter og fysioterapeut og har arbeidet 
med barnekultur de siste 25 årene. Han har blant annet skrevet 
bøkene Jonas – Snart skolegutt,  Jonas i Jungelen og Mia – det 
er meg.

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 48 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

M.trinn / U.trinn 

Kurs 47 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

Alle

Trommekurs 
KURSHOLDER: Modou Nying 

Lær å spille afrikansk djembe av erfarne Pa Modou. Fokus er 
grunnleggende rytmer, teknikk og samspill. Djembe er en 
tromme som gir en rund god lyd. Man spiller kun med hendene 
og den kan spilles på sittende på en stol eller ved å sitte oppå 
den. Alle sanser og hele kroppen tas i bruk for å leke rytmene 
frem sammen! 

Pa Modou har mer enn 30 års erfaring fra hjemlandet Gambia 
og som trommelærer i Sverige og Norge. Han jobber for tiden 
som assistent i barnehage og har lang erfaring i å tromme 
sammen med barn og å lære bort til voksne. Han holder også 
egne kurs for barnegrupper og voksne på Kampen i Oslo.

Rytmisk musikkpedagogikk i praksis 
KURSHOLDER: Tone Ophus 

 
På dette kurset vil du gjennom praktisk aktivitet få erfaring med 
hva rytmisk musikkpedagogikk er og få ideer til hvordan du kan 
tilrettelegge for lekbetont rytmisk aktivitet i musikkundervisnin-
gen på 5.–10. trinn. Gjennom sang, spill, klapping, lek og be-
vegelse vil vi se hvordan pulsfornemmelse, rytmesans og koordi-
neringsevne kan utvikles og styrkes innenfor et sosialt og inklu-
derende fellesskap. Kurskompendium kan kjøpes på stedet. Ta 
med lette klær og innesko!

Tone Ophus er førstelektor i musikk ved grunnskolelærerutdan-
ningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang erfaring 
som lærer i grunnskole og lærerutdanning, og freelancer også 
som kursholder og musiker. 

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 50 L
Lørdag 2.11 
12.30–16.00

B.trinn

Kurs 49 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

SFO / B.trinn

Sang, spill og sprell 
KURSHOLDER: Tone Ophus 

Dette er et praktisk-metodisk kurs der du vil få nye ideer til 
sang, lek og rytmikk som kan brukes innen opplæring i musikk. 
Gjennom en herlig blanding av bevegelsessanger, rytme og mu-
sikkdramatisk lek vil vi jobbe med mange av kompetansemå-
lene innen «Musisere» og «Komponere» som Kunnskapsløftet 
beskriver for 2., 4. og 7. trinn. Materialet er hentet fra Sang, 
spill og sprell, som kan kjøpes på stedet. Husk lette klær og 
innesko!

Tone Ophus er førstelektor i musikk ved grunnskolelærerutdan-
ningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang erfaring 
som lærer i bl.a. grunnskole og lærerutdanning, og har også hatt 
en rekke workshops for bl.a. Rikskonsertene og Barnekoret ved 
Den Norske Opera og Ballett. 

Kunst og håndverksoppgaver 
KURSHOLDER: Agneta Stave 

 
En presentasjon av oppgaver som brukes i kunst og håndverks-
undervisningen. Eksemplene vises i form av bilder av elevarbei-
der sammen med en muntlig forklaring. Kurset åpner for dialog 
og spørsmål. Skøyen skole har fokus på å nå kompetansemålene 
i alle fag. Dette har ført til skolens enorme kartotek av gode 
oppgaver. Kunst og håndverksoppgaver innen IKT, sløyd fra 2. 
trinn, keramikk, søm og mye mer blir grundig gjennomgått.

Agneta Stave er faglærer i kunst og håndverk ved Skøyen skole 
i Oslo. Hun har lang erfaring som faglærer og har utviklet mange 
gode oppgaver innen sitt fagfelt.

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 52 L
Lørdag 2.11 
09.00–11.30

Skole

Kurs 51 L
Lørdag 2.11 
12.30–15.30

Bhg

I materialenes verden 
KURSHOLDER: Ann-Hege Lorvik Waterhouse 

I følge rammeplanen for barnehagen skal barn ha daglig tilgang 
til varierte materialer for lek, læring og skapende virksomhet. 
Barnehagens pedagogiske personale må derfor ha et reflektert 
forhold til hvilken betydning materialer kan ha for barns sanse-
lige og kroppslige opplevelser og erfaringer med verden omkring 
seg, og i barnehagens kunstneriske virksomhet. Kurset er både 
teoretisk og praktisk.

Ann-Hege Lorvik Waterhouse er høgskolelektor i forming og 
kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning 
ved HiOA. Hun har skrevet boken I materialenes verden. Per-
spektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet 
(2013), Fagbokforlaget. Kurset arrangeres i samarbeid med 
Fagbokforlaget.

Sang i småskolen 
KURSHOLDER: Hanne Weiser 

 
På kurset vil vi synge sammen, utforske stemmens muligheter, 
bli kjent med nytt repertoar og belyse følgende temaer:
•  Den daglige sangen. Lydleker og stemmeøvelser som hjelper 

barn og unge å finne sin sangstemme. Stemmebruk, barne-
stemmen og stemmeskiftet.

•  Valg av repertoar. Eksempler på «sangbuketter» som ivaretar 
variasjon og utfordringer på gitte alderstrinn.

•  Utvikling fra allsang til korsang.
 
Hanne Weisser har lang erfaring med sang og kor i grunnskolen, 
har holdt kurs for allmennlærere i skolen og for studenter på 
allmennlærerutdanningen, og ga ut sangboken Følgesvenner i 
2010. 

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 54 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

M.trinn

Kurs 53 L
Lørdag 2.11 
12.30–15.00

Skole

Sang i 5.–7. klasse 
KURSHOLDER: Hanne Weiser 

På kurset vil vi synge sammen, utforske stemmens muligheter, 
bli kjent med nytt repertoar og belyse følgende temaer:
• Den daglige sangen. Lydleker og stemmeøvelser som hjelper 

barn og unge å finne sin sangstemme. Stemmebruk, barne-
stemmen og stemmeskiftet.

• Valg av repertoar. Eksempler på «sangbuketter» som ivaretar 
variasjon og utfordringer på gitte alderstrinn.

• Utvikling fra allsang til korsang.
 
Hanne Weisser har lang erfaring med sang og kor i grunnskolen, 
har holdt kurs for allmennlærere i skolen og for studenter på 
allmennlærerutdanningen, og ga ut sangboken Følgesvenner i 
2010. 

Dans på mellomtrinnet 
KURSHOLDER: Hanne Mari Ørbæk 

 
Kurset er praktisk og du lærer noen morsomme danser og ryt-
meøvelser som du kan ta med rett inn i klasserommet! Målet 
med kurset er å gi inspirasjon og ideer til danseaktiviteter i 
musikk- og gymtimene, og få barna til å bli glade i å danse. Ta 
med lette klær og gode sko til å danse i.

Hanne Mari Ørbæk er musikklærer på barnetrinnet. Hun er ut-
dannet musikkpedagog, og arbeider mye med dans i musikkun-
dervisningen. Hun har lang erfaring med dans med barn, og har 
holdt mange kurs for lærere i dans og rytmikk.

4. praktiske / estetiske fag
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Kurs 56 L
Lørdag 2.11 
09.00–13.00

S.trinn

Kurs 55 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Alle

5. norsk

Det var en gang en konge 
KURSHOLDER: Tjodun Felland 

Kurs i muntlig fortelling. Muntlig fortelling skaper en helt spe-
siell kontakt mellom forteller og tilhører. Tilhørerens fantasi blir 
stimulert ved at de må skape bildene i fortellingen selv. I dette 
kurset vil vi jobbe med forskjellige teknikker som gjør det lettere 
å fortelle en historie. Deltagerne vil være mye i aktivitet, og vil 
kunne fortelle et eventyr ved kursslutt.

Tjodun Felland er frilans forteller og lærer på Skøyen skole i 
Oslo. Hun har studert Muntlig fortelling og Drama- og teater-
kommunikasjon på Høyskolen i Oslo. Hun er med i forteller-
gruppa FabelAkt (www.fabelakt.no).

Veiledet lesing for småskoletrinnet 
KURSHOLDER: Solveig Kristin Holm 

 
Lesing er en av de viktigste grunnleggende ferdigheter. Hvordan 
kan vi gjennom tidlig innsats drive en systematisk og individuell 
opplæring i denne ferdigheten? Dette kurset gir deg ideer og 
inspirasjon til å gjennomføre veiledet lesing på småskoletrinnet 
med fokus på:
• Å lese for å lære
• Lesing i alle fag
• Å tilegne seg effektive lese- og læringsstrategier tidlig 

Solveig Kristin Holm er undervisningsinspektør ved Heggedal 
skole i Asker som har drevet veiledet lesing siden 2002. Hun 
har holdt kurs i veiledet lesing for Cappelen Damm siden 2005.
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Kurs 58 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.00

Bhg

Kurs 57 L
Lørdag 2.11 
13.00–16.00

Bhg

5. norsk

Fortellerkurs – Miljøfortelling 
KURSHOLDER: Georgiana Keable 

Miljøfortelling for barnehager. Målet er å vekke kjærlighet for 
trær og fugler, vann og sol gjennom levende fortelling. Samtidig 
som barna får styrket sine lytterferdigheter, utviklet sitt språk og 
blir ENDA mer glad i deg!

Georgiana Keable er pioner for fortellerrenessansen i England og 
Norge. Leder for Fortellerhuset.  Undervist Fortellerkunst i 15 år på 
HiO. Ledet seks fortellerfestivaler i Oslo og fortalt i mange land.  
Forteller på et 5-årig skoleprosjekt i Groruddalen. Brenner for miljø- 
fortelling, poesi og flerspråklig fortelling. (www.georgiana.net)

Les for meg! 
KURSHOLDER: Karianne Reite 

 
Høytlesing stimulerer språk og fantasi hos barn og kan bidra til 
den gode samtalen. Kurset viser også hvordan en kan bruke lit-
teratur i barnehage og småskole og fokuserer på leselyst. I til-
legg presenteres en del av årets barnelitteratur som kan bidra til 
å gi barna gode leseopplevelser.

Karianne Reite er barnebibliotekar ved Nesodden bibliotek og 
leder for samarbeid mellom bibliotek og barnehager. Hun reiser 
mye rundt og holder bokbad og lesestunder for de minste barna.
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Kurs 60 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.00

M.trinn

Kurs 59 L
Lørdag 2.11 
10.00–12.00

M.trinn

5. norsk

Veiledet lesing og stasjonsundervisning 
KURSHOLDER: Kathrine Wegge 

Veiledet lesing er en undervisningsmetode som gir elevene en 
tilpasset og strukturert leseopplæring. Målet er å utvikle eleve-
nes evne til å bruke lesestrategier selvstendig slik at de kan lese 
nye tekster og respondere på dem kritisk. Metoden brukes i alle 
fag. Kurset vil gi en grundig innføring i metoden veiledet lesing, 
og hvordan den er en del av en helhetlig lese- og skriveopplæ-
ring. Det vil bli gitt konkrete tips som læreren raskt kan ta i bruk 
i egen undervisning.

Kathrine Wegge har erfaring fra Osloskolen som skoleleder og 
lærer. Etter studiebesøk i Australia og New Zealand har hun 
formidlet veiledet lesing til norske lærere. Sammen med Mari 
Steen-Paulsen har hun skrevet Veiledet lesing – metodehefte og 
DVD, og laget lærerveiledning til Cappelen Damms leseunivers 
for mellomtrinnet.

Så blekket spruter  
– skriving i ulike sjangere 
KURSHOLDER: Kathrine Wegge 

Kurset handler om å lære skriving i ulike tekstsjangere: Elevene 
presenteres for en modelltekst og læreren guider dem gjennom 
denne ved å peke på kjennetegn i teksten. Læreren synliggjør 
også skriveprosessen, fra fundering, gjennom planlegging og 
skriving av utkast, til finpussing og endelig framføring eller pu-
blisering. Lærerens rolle er å være mellomledd mellom tekst og 
leser – og tekst og skriver.

Kathrine Wegge har erfaring fra Osloskolen som skoleleder og 
lærer. Etter to studiebesøk i Australia og New Zealand har hun 
formidlet veiledet lesing til norske lærere. I tillegg har hun over-
satt og bearbeidet verket Så blekket spruter.
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Kurs 61 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

U.trinn 

6. FREMMEDSPRÅK

Fortellerkurs – mer levende engelsk! 
KURSHOLDER: Georgiana Keable 

Hvordan få et fremmedspråk til å leve – ved bruk av fortelling. 
Spesielt med tanke på engelsk.

Georgiana Keable er pioner for fortellerrenessansen i England 
og Norge. Leder for Fortellerhuset. Undervist Fortellerkunst i 15 
år på HiOA. Ledet seks fortellerfestivaler i Oslo, og fortalt i 
mange land. Forteller på et 5-årig skoleprosjekt i Groruddalen. 
Hun brenner for miljøfortelling, poesi og flerspråklig fortelling. 
(www.georgiana.net)
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Kurs 62 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

M.trinn / U.trinn 

Kurs 63 L
Lørdag 2.11 
10.00–15.00

Alle

Omvendt undervisning  
– hvordan teknologien kan gi  
mer tid med hver enkelt elev 
KURSHOLDER: Ole Martin Kyllo 
 
Ved hjelp av små videosnutter kan du vende om på begrepene 
lekser og undervisning, og få et nærmere forhold til hver enkelt 
elev. På kurset vil du få se eksempler fra matematikkundervis-
ning på mellomtrinnet, og få lære litt om hvordan lage dine 
egne videoer.

Ole Martin Kyllo er lærer ved Sjøstrand skole, og Pedagogisk 
veileder ved Pedagogisk Senter, Knutepunkt Sørlandet. Han har 
en langvarig interesse for hvordan IKT kan gjøre læringsarbeidet 
bedre, og har, blant annet, jobbet med metoden Omvendt un-
dervisning (Flipped classroom) på mellomtrinnet.

Excel 
KURSHOLDER: Knut Løken 

 
Kurset vil gi deg et lite innblikk i det meget omfattende pro-
grammet Excel. Hvordan sette opp et enkelt budsjett, og hvor-
dan beregne lån. Hvordan kan vi sette karakter ut fra gitte po-
engsummer? Vi lager diagrammer av en mengde data. Hva er 
autofyll, filtrering og absolutt referanse? Meld deg på og finn det 
ut.

Knut Løken har arbeidet ved Engebråten ungdomsskole. Han 
har undervist i sju moduler i DATAKORTET. Han har hatt ansvar 
for dataopplæringen av personalet ved Engebråten skole og ad-
ministrator for Classfronter.

7. ikt

Telefon: 417 84 500
Telefaks: 94 76 30 45
post@daisy.no

Daisy AS
Hadelandsveien 750
3520 Jevnaker

Daisy AS ble startet høsten 2012 av  
ansatte med mange års erfaring fra 
Mikrodaisy. Vi har god kompetanse 
på løsninger og hjelpemidler for 
lesing og skriving.

PENpal 
– et kreativt verktøy 
som passer for alle!
PENpal har optisk leser i tuppen 
og leser ørsmå prikker, som igjen 
kobles til lydfiler. På den måten 
gjøres bøker og ting levende! 
Les og hør eventyr eller lag egne 
lydbøker. Gi elevene mulighet til å 
jobbe på en morsom og aktivise-
rende måte.

DAISY 
er LIngIt sin 
nye forhandler 
på Østlandet! 
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Kurs 64 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.00

M.trinn / U.trinn

Kurs 65 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg

Photo Story i skolen 
KURSHOLDER: Petter Rustad 

Photo Story er et presentasjonsverktøy som gir deg muligheten 
til å kombinere tekst, lyd og bilde på en kreativ måte. Photo 
Story egner godt til å lage digitale fortellinger med bilder eller 
tegninger som utgangspunkt. Programmet er gratis, og det er 
enkelt og intuitivt å bruke.

Petter Rustad er lærer på Alværn ungdomsskole på Nesodden. 
Tidligere har han jobbet 9 år som kontaktlærer på mellomtrin-
net. Underviser i fag som matematikk, samfunnsfag, RLE, 
kroppsøving og musikk.

Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm 
KURSHOLDER: Marianne Undheim 

 
Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er viktig, og det er 
nødvendig å sikre progresjon i det digitale arbeidet. Hvor skal vi 
begynne? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste? 
Gjennom arbeid med animasjonsfilm, kan barna delta aktivt, fra 
ide til ferdig produkt. Jeg vil vise konkret hvordan en anima-
sjonsfilm kan lages, og presenterer aktuelle verktøy i dette ar-
beidet.

Marianne Undheim er assisterende styrer i Klepp familie- og 
friluftsbarnehage. Kurset arrangeres i samarbeid med GAN As-
chehoug.

7. IKT
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Matematikk i STORT format 
KURSHOLDERE: Morten Bjørnebye og Tor Solbakken 

 
«Matematikk i stort format» handler om å se mulighetene for å 
drive matematikkundervisning der hele mennesket er engasjert 
i læringsprosessen. Kurset gir erfaringer og forhåpentligvis in-
spirasjon til hvordan matematikk kan iscenesettes gjennom 
spill og aktiviteter, der målet er en aktiv og lekende holdning til 
faget. Her skal vi ikke bare sitte og lytte!

Morten Bjørnebye er lektor i matematikkdidaktikk på Høgskolen 
i Hedmark, avd. for lærerutdanning og naturvitenskap. Tor Sol-
bakken er lektor i kroppsøving og idrettsfag på Høgskolen i Hed-
mark, avd. for folkehelsefag.

8. MATEMATIKK

Kurs 66 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

B.trinn
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Kurs 67 L
Lørdag 2.11 
09.30–11.30

M.trinn / U.trinn

Vann og kraft  
– et komplett undervisningsopplegg 
KURSHOLDERE: Dag Endre Opedal, Knut Nordal og Ingvild Herberg 

Vi ønsker å gi deg et komplett undervisningsopplegg som opp-
fyller flere kompetansemål innenfor naturfag og samfunns- 
fag. Opplegget er basert på to nettsider: www.flommer.no og 
www.vasskrafta.no. Du blir kjent med nettsidene, supplerende 
fysiske eksperimenter, øvinger og oppgaver. Med dette får du og 
elevene et komplett undervisningsopplegg, klart til bruk. Under-
visningsopplegget er utarbeidet i samarbeid med NVE.

Dag Endre Opedal arbeider med foto og formidling ved Norsk 
Vasskraft- og Industristadmuseum og den nasjonale vannkraft-
historien gjennom NVEs Museumsordning. Dag Endre er stolt 
utvikler av vasskrafta.no. Knut Nordal arbeider med formidling 
på Odda vitensenter, NVIM hvor han utvikler undervisningsopp-
legg innen naturfaglige tema. Her står det sentralt å gjøre un-
dervisningen levende og interessant. Ingvild Herberg arbeider i 
publikum og formidlingsavdelingen ved Norsk Skogmuseum. 
Museet er kjent for sitt brede tilbud til barn og unge, spesielt 
gjennom temadager og aktiviteter knyttet til Naturskolen. Kur-
set arrangeres i samarbeid med Norsk Skogbruksmuseum og 
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. 

9. natur / teknikk / miljø
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10. FYSISK AKTIVITET / MOTORISK TRENING / HELSE

Kurs 68 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.00

Alle

Kurs 69 L
Lørdag 2.11 
13.00–15.00

SFO

Aball1 – motiver til faglig læring gjennom 
samarbeid og morsom fysisk aktivitet! 
KURSHOLDER: Glenn Andersen 

Kurset gir innblikk i hvordan du enkelt kan legge til rette for en 
aktiv og engasjerende læringshverdag. Aball1 er både metoden 
og læringsverktøyet som gjør det mulig å kombinere morsom 
fysisk aktivitet med regning, skriving og lesing. Oppgavene løses 
i fellesskap og samarbeidsferdigheter trenes under læringsakti-
viteten. Glenn gir deg mange konkrete ideer og tips til mor-
somme oppgaver og øvelser.

Glenn Andersen er gründer og utvikler av det pedagogiske kon-
septet Aball1. Han har lang erfaring med å engasjere utsatte 
barn og unge til læring gjennom fysisk aktivitet og samarbeid, 
og er en av Ferds sosiale entreprenører. Kurset arrangeres i sam-
arbeid med Gladiator GT AS.

1317 Skøvven-barna i skogen 
KURSHOLDER: Jan-Kåre Fjeld 

 
«Barna i skogen» er fortellingen om ungene på Borge skole na-
tur-SFO som siden 2005 har tilbrakt all sin SFO-tid i villmarks-
leiren i skogen. Stikkord: Frisk luft, fysisk aktivitet, sunt kost-
hold. Det vil bli vist film, «1317 Skøvven – Barna i skogen» og 
eksempler på ukeplaner, månedsplaner og årsplaner som viser 
hva, hvordan og hvorfor.

Jan-Kåre Fjeld, førskolelærer, SFO-leder siden 1990. Han har 
holdt kurs om ute-SFO både innenlands og utenlands, blant 
annet ved The European Institute of Outdoor Adventure Educa-
tion and Experiantial Learning i Finland, England og Sverige.
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10. FYSISK AKTIVITET / MOTORISK TRENING / HELSE

Kurs 70 L
Lørdag 2.11 
09.00–12.00

Bhg / SFO / 
S.trinn

Kurs 72 L
Lørdag 2.11 
09.00–14.00

Bhg

Tilrettelegging ved  
matallergi og atopisk eksem 
KURSHOLDER: Helle S. Grøttum 

Kurset gir en innføring i forekomst, årsaker, behandling og diag-
nostisering av matallergi og atopisk eksem. I tillegg gis prak-
tiske tips for hvordan man kan tilrettelegge for barn med matal-
lergi og/eller atopisk eksem i barnehage- og skolehverdag. Det 
åpnes for spørsmål fra salen.

Helle S. Grøttum er fagsjef for matallergi i Astma- og Allergifor-
bundet, Hun har mange års erfaring som sykepleier på Vok-
sentoppen senter for astma og allergi, Rikshospitalet.

Friluftsliv og uteliv i barnehagen 
KURSHOLDERE: Henrik Rosted Neegaard og Torbjørn Lundhaug 

 
Dette kurset vil handle om barns spennende og rolige friluftsliv, 
profesjonskompetanse i friluftsliv og uteliv, og didaktisk plan-
legging av friluftsliv og uteliv. Formålet er å inspirere til å ta 
barna ut på tur. Kurset starter med et foredrag inne. I andre 
delen går vi ut og har en praktisk økt. Vi skal ha en digital skat-
tejakt. Der blir det blant annet bildeorientering/skattejakt med 
mobilkamera. Husk uteklær!

Torbjørn Lundhaug er høgskolelektor i fysisk fostring ved Høg-
skolen i Bergen. Han har erfaring fra barnehage og utviklingsar-
beid med fokus på friluftsliv i barnehagen. Henrik Rosted Ne-
egaard er høgskolelektor i fysisk fostring ved HiOA. Han er spe-
sielt opptatt av barns friluftsliv, risikomestring og sikkerhet. 
Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.
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10. FYSISK AKTIVITET / MOTORISK TRENING / HELSE

Kurs 73 L
Lørdag 2.11 
12.00–13.30

Bhg

Kurs 74 L
Lørdag 2.11 
09.30–11.30

Alle

Dans i barnehagen 
KURSHOLDER: Bjørg Grete Olsen 

Kurset tar med personalet inn i en undervisningstime på linje 
med kursopplegget som benyttes ved barnehagene. Vi viser 
dansen forenet med begrepsopplæring, motorisk og sosial tre-
ning på tvers av kjønn, alder og etnisitet. Dansekursene gir økt 
selvtillit, selvironi og mestringsfølelse, forenet med masse latter 
og moro. Bevegelsene er enkle som barna husker, uavhengig av 
tid, sted og fysikk. Målrettet fokus og konsentrasjon gir økte 
læringsresultater.

Bjørg Grete Olsen er utdannet dansepedagog, og er daglig leder 
og eier av Bjørg Gretes danseskole. Hun har arbeidet med mu-
sikk og barn, både funksjonsfriske og utviklingshemmede i over 
30 år. Danseskolen har for tiden faste kursopplegg ved et flertall 
barnehager i Oslo og omegn. Kurset arrangeres i samarbeid med 
BG Dance Forum Ltd/Bjørg Gretes Danseskole og Trygg Trafikk. 

God hørsel – hva er det?  
Det auditive systems funksjon og  
betydning for konsentrasjon og læring 
KURSHOLDERE: Marie E. Seljebø og Liv Berit C. Vold 

 
I hvilke sammenhenger er god auditiv prosessering viktig?  
I løpet av kurset vil vi komme inn på hva som kan være årsakene 
til dårlig auditiv funksjon og se på sentralnervesystemet, aller-
gier og lateralitet (bedre virkning av en sans på den ene kropps-
halvdelen enn den andre) som mulig årsaker. I løpet av kurset 
vil en få innblikk i tiltak og behandlingsmetoder og tips til hvor-
dan pedagoger kan bidra til et bedre læringsmiljø.

Marie E. Seljebø: Lærer, fagveileder ved Pedagogisk Senter, PP-
Rådgiver, kliniker og avd.leder BUP. Liv Berit C. Vold: Førskole-
lærer, spes.pedlærer i BUP. Begge er terapeuter i Nevro-Fysiolo-
gisk Psykologi (INPP), og Nevrofeedback. 
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Høgskolen  
i Oslo 
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1. Til kurslokalene i A-, B-  
    og F-blokka
 Anna Sethnes hus m/hoved-  
 resepsjonen og stevnekontoret.

2. Til kurslokalene i G og L-blokka
 Katti Anker Møllers hus

3. Til kurslokalene i P-, R-, 
 og S-blokka
 Eva Balkens hus

4. NKS-gruppen

7. Til Flu-salen
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firma plassering  stand nr

Utstilling i glassgangen
ADHD – Norge Akershus Glassgang 24 
Amajo A/S Glassgang 19
Arbeid med Ord Glassgang   6
Barnehageressursen Glassgang 31
Bjørg Gretes danseskole Glassgang 27
Cappelen Damm bhg Glaasgang   1
Esstess-Forlaget Glassgang 14
Eidsvoll 1814 Glassgang 18
e-Lector Glassgang 33
FORUT Glassgang 28
Gan Aschehoug Glassgang 30
GettingBetter Glassgang 13
Grom Design Glassgang 17
Gyldendal barnehage Glassgang 25
Hurra Forlag Glassgang 29
Kopinor Glassgang 21
Leser søker bok Glassgang   8 
Libretto forlag Glassgang   3 
LingIT Glassgang   9
Melk.no Glassgang 16
Milas Glassgang 32
Norgesfilm As Glassgang 12
Norges Husflidslag Glassgang   5
NorMedia Glassgang   4
Norsk Noteservice as Glassgang   7
Norsk Tourette Forening Glassgang 23
Redd Barna Glassgang 10
Retursamarbeidet LOOP Glassgang   2 
Snøball Film AS Glassgang 26 
Special-Pædagogisk forlag Glassgang 22
Tell forlag a.s Glassgang 20
Tretac Interface AS Glassgang 11
Utdanningsforbundet Oslo Glassgang 15



155

UtstillergUide 2013

firma plassering  stand nr

Utstilling i kroppsøvingssalen
ABA-SKOL Kr.øv.sal 38
Arneberg Forlag Kr.øv.sal 48
AV-form Kr.øv.sal 39
BFIT Brück Fitness, Import & Trade Kr.øv.sal 60
Bokstavkongen og lesebok Kr.øv.sal 51
Daisy.no Kr.øv.sal 35
Det norske skogselskap Kr.øv.sal 34
Delta Gruppen As Kr.øv.sal 55
Front Forlag Kr.øv.sal 45
Intempo As Kr.øv.sal 46
Kommuneforlaget Kr.øv.sal     49
Lydfarge AS Kr.øv.sal 47
Montessorimatriell Norge DA Kr.øv.sal 59 
Norsk Leirskoleforening Kr.øv.sal 41
Norsk Skogmuseum Kr.øv.sal 34 
Norsk Vann BA Kr.øv.sal 53
Scandec Systemer AS Kr.øv.sal 43
Skogbrukets Kursinstitutt Kr.øv.sal 31
Tekna Kr.øv.sal 53
Trygg Trafikk Kr.øv.sal 36
TV2 Skole Kr.øv.sal 54
Utviklingshuset Kr.øv.sal 56 

Utstilling i teltet på gårdsplassen
Abilia AS Teltet 70
Ascehoug Undervisning Teltet    61
Cappelen Damm Grunnskole  Teltet 63
Cyber Book Teltet 67
Den Kulturelle Skolesekken Teltet 68
Edumax AS Teltet 66
Elektronisk Undervisningsforlag Teltet 71
Fagbokforlaget Teltet 62
Gan Aschehoug Teltet 64
Gyldendal Undervisning Teltet 65
Nysgjerrigper Teltet 69
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Oversikt over utstillere 
i kroppsøvingssalen
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Oversikt over 
utstillere i teltet
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Vedtekter for Østlandsk Lærerstevne
§ 1 Målsetting

Formålet med Østlandsk Lærerstevne er å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre 
interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.

§ 2 Program m.v.
Styret skal legge opp et allsidig program for hvert stevne. Programmet skal tilgodese  
interesser og behov hos brede grupper. Organisasjonsmessige spørsmål skal holdes uten-
for programmet.
Stevnet bør omfatte en utstilling av læremidler og undervisningsutstyr.

§ 3 Styret
Stevnet ledes av et styre som består av leder, nestleder og ni medlemmer. Styret velges 
på årsmøte etter innstilling fra en valgkomite (jfr.§ 5). Dersom mer enn to styremedlem-
mer går ut av styret i perioden, avgjør styret selv om suppleanter skal tiltre styret fram  
til neste valg. 
Lederen velges ved særskilt valg for en periode på ett år. Styret velger nestleder blant 
styremedlemmene for en periode på ett år. Styremedlemmene velges for to år. Ved gjen-
valg velges styremedlemmene for ett år av gangen.
Styret skal:
• Iverksette årsmøtets bestemmelser.
• Arbeide for å arrangere årlige stevner (jamfør § 1)
• Oppnevne etter behov komitèer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for dem.
• Administrere og føre nødvendig kontroll med Østlandsk lærerstevnets økonomi i 

henhold til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
• Representere Østlandsk lærerstevne utad.

§ 4 Styrets honorar
Leder mottar et honorar pr. år. Honorarets størrelse avgjøres av årsmøtet.
Styremedlemmer skal ikke motta honorar for sine verv

§ 5 Valgkomité
Styret oppnevner valgkomité på første styremøte i januar.

§ 6 Årsmøte
Årsmøte avholdes til vanlig årlig. Dette kunngjøres i stevnekatalogen. På hvert årsmøte 
skal styret legge fram en årsmelding. Dessuten skal forretningsføreren avgi rapport om 
regnskapet. Revisorene skal avgi revisjonsberetning. Alle som møter på årsmøtet har 
stemmerett.

§ 7 Forretningsfører
Styret kan tilsette forretningsfører for ett år av gangen. For forretningsføreren gjelder egen 
instruks som fastsettes av styret.

§ 8 Oppløsning
Vedtak om oppløsning skal fattes av årsmøtet. Den eventuelle kapital institusjonen eier 
skal avsettes til et fond. Fondet skal komme tilsatte i barnehager og skoler på Østlandet 
til gode i form av stipend som deles ut etter søknad. Til å forvalte fondet oppnevner års- 
møtet et fondsstyre med fem medlemmer. Fondsstyret skal søke å finne grunnlag for  
å gjenoppta driften. For at forslag om oppløsning skal kunne behandles, må årsmøtet 
være innkalt gjennom offentlig kunngjøring, der forslaget er referert.
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