KUNNSKAPSLØFTET
Plan for kompetanseutvikling
I Levanger og Verdal kommuner

GRATIS KURS

BEGYNNEROPPLÆRING I NORSK
kurssekvenser: 5 halve dager i 2008
kl. 1300 – 1600
Torsdag 10. januar
Torsdag 24. januar
Torsdag 7. februar
Torsdag 28. februar
Torsdag 6. mars

Va d her d va
norsk-kurs
eiller???

Kursleder
Kursansvarlig
Sted
Påmelding

: Rutt Lorentzen, HIST
: Tone Volden Rostad, prosjektleder Kunnskapsløftet
: Kommunestyresalen i Levanger Rådhus
: Innen 15 desember til tone.volden.rostad@levanger.kommune.no

KURSINNHOLD BEGYNNEROPPLÆRING I NORSK
Alle samlingene arrangeres torsdager kl 13.00 – 16.00 våren 2008.
1. SAMLING UKE 2
• Generell introduksjon til fagområdet
Hva skal til for å lære å lese og skrive, og hvilken kompetanse har barna som den
første lese- og skriveopplæringa kan bygge på? Hvilke aktiviteter og
tilnærmingsmåter fremmer skriftspråkutvikling? Hvordan kan det fysiske rommet
ute og inne legges til rette for å skape interesse for språk og tekst? Hvordan kan vi
motivere barn med ulike forutsetninger og behov til å utvikle skriftspråklig
kompetanse?
En introduksjon om skriftspråkstimulerende virksomhet i et
skriftspråkstimulerende miljø med vekt på ei balansert og variert tilnærming til den
første lese- og skriveopplæringa.
2. SAMLING UKE 4
• Fokus på talespråket som ledd i utvikling av metaspråklig forståelse
• Språklig mangfold som pedagogisk ressurs
• Lek med språket og språk i leken
3. SAMLING UKE 6
• Tekstskaping som skrive- og leseopplæring. Fokusskriving/sjangerskriving.
• Datamaskin fra 1. trinn – grunngiving og eksempel på gjennomføring i praksis.
• Samtale som støtte for skriving og lesing
4. SAMLING UKE 9
• Høytlesing som ledd i begynnende leseopplæring. Ulike måter å lese for og
sammen med barn på. Fokuslesing. Leseprosess og lesestrategier på 1. og 2. trinn
• Noen fra praksisfeltet som sier noe om erfaringer
• Refleksjon/erfaringer i gruppen
5. SAMLING UKE 10
• Stasjonsundervisning på 1. trinn
• Læremiddel i første lese- og skriveopplæring, kommentarer til læreverk i bruk.
• Refleksjon/erfaringer i gruppen

