Plan for kompetanseutvikling
I Levanger og Verdal kommuner

Kurs i gjennomgang av Skoleavtalen 2.0
Som et ledd i å forsterke lese- og skriveopplæringen i grunnskolen
21. JANUAR 2010
for lærere i Levanger og Verdal kommuner
i AUDITORIET VED FROL OS, Levanger
Kl 1200 – 1600

Antall deltakere
Kursleder
Kursansvarlig
Påmelding
Til

: max 50
: Unni Skumsrud, mikroverkstedet
: Tone Volden Rostad/Heidi Holmen
: Innen 15. jan. 2010
: tone.volden.rostad@levanger.kommune.no

MÅL
Gjennomgå skoleavtalen som begge kommunene har slik at deltakerne får
nærmere kjennskap til hva som ligger der, bruksområder og blir trygge på å
benytte vertøyet.
MÅLGRUPPER
Primært lærere med ansvar for lese- og skriveopplæring på 1. – 4 trinn, men
også andre om det blir plass på kurset.
PROGRAM KL 12.00 – 16.00
Kurset vil ta for seg eksempler på hvordan programmene kan brukes, se på
mulighetene for tilpasset undervisning og snakke litt generelt om arbeid
med IT og lese- og skriveopplæring.
Programmene vi tar for oss er:
• 10 fingre
• CD-ORD
• Lesehuset
• Boka som snakker
• Tegneserien
Det blir naturlige pauser underveis mellom programområdene.
KORT OM KURSHOLDER UNNI SKUMSRUD
Unni jobber som pedagogisk konsulent i MikroVerkstedet.
Hun har bakgrunn som lærer ved Bjerke videregående skole og har undervist i
norsk, samfunnslære, sosialfag og spesialundervisning.
Hun har også jobbet ved Høgskolen i Oslo, og vært mentor i den store
datasatsningen InnsIKT i Oslo og har også kurset mange lærere i LærerIKT.
Unni er opptatt av at IT skal være et aktivt verktøy der det er naturlig for å
variere undervisningen, tilpasse undervisningen til den enkelte elev eller rett og
slett følge kravene som står i læreplanen.
Oppfølgingssamling i mai
Det vil bli en oppfølgingssamling med repetisjon, praksiserfaringer, refleksjon
og diskusjon i april med samme gruppe der en eller flere skoler får i oppgave å
fremlegge et praksiseksempel der program i Skoleavtalen 2.0 er benyttet.
Kenneth Arntzen fra PPT vil være ansvarlig for samlingen.

