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ONSDAG 5. MAI

Kl 08.30 Registrering. Kaffe og kaker

Kl10.00—11.00 PLenurn

Vel kom men

Rektor Torbjørn Digernes, NTNU

Nettressurser i

matematikk

Matemat kksenteret v.ser

hvordan nettstedeno

matematkk.org,

malomalikk.net og ndla.no

kan brukes i matematikk

u n de rv r s fl’n g en.

Ansvarlig. Tor Andersen,

Mai ema ii< k sen lord

DigitaL tekstproduksion

i norskfaget

I) Sammensatte tekster

— et opplegg på V91.

Utqngspunkt er bäde

nettressurser og

lære bok.

Mente Aksnes,

Randaberg vgs

2) Sosiale nettverk - Vg3.

Utvikling av kitdekritiske

ferdigheter og digital

tekstproduksjon.

Ingunn Kjøl V/i/g,

Sandvika vgs

Integrering av IKT

i Lærerutdanningen

li U:fordringer 09 ,deer

om viderelor.nq og utvikltng

i aroe det med ny

g ru nnsko le-las re rutdan ning

Vibeke Bjarnø,

Høgskolen i Oslo

2) Hvordan vi møter

utfordringene ved Hiø.

IKT-basert lærer-

utdanning i Halden.

Viktige valg i IKT

satsing frem til i dag.

Magnus Nolw,

Bruk av mobittelefonen

Hvordan lage og publisere

filmer, geotage bilder.

supplereje rslat:e

mikroskop og bruke

teLefonen som lyd

opplaker og avspiller i

felt. Eks, fra naturfag,

primært for vgs, men

også relevant for

ungdomslrinnet.

Ansvarlig. At ex Strømme,

NTNU

Yrkesfag på N0LA

Presentasjon av NDLAs

nettressurser innen

yrkesfag med vekt

på Vg1 Helse- og sosial-

fag, Vg2 Barne- og

ungdomsarbeiderfag

og Helsearbeiderfag.

Ansvarlig: Trine Mereihe

Pau Isen, NDLA

KL 13.00 — 14.30 Verksted 1

Hog:.hafen i Østfold

Vi F

Moodle som LMS og virtuelt læringsmiljø

Presenlasjon av:

— Moodle som et virtueLt tæringslandskap og et reelt
alternativ til eksisterende LMSer i norsk skole.

— Eksempler på hvordan lærerne bruker Moodle som et

verktøy i klasserommot, som btogg, wiki og podeast.

Ansvarlig: Harald Torbjørnsen, Stor-Elvdal kommune

KL 14.30 — 15.00 Kalte, kaker og frukt. Utstillinger

KL 15.00 — 15.45 Utstitlerserninar 2 (ses de 7)

Hjem-skole - samarbeid

Foreldreutvalget for grunnopptæringen (FUGl ønsker

å utvikle sitt neitstod til en ressurs for foreldre og ansatte

i skolen. Det skal gi økt kompetanse i hjem-skole-samarbeid

og gi tillitsvalgte foreldre og ansatte et verktey tor å utøve
sine verv. Eksempler på hjem-skole-samarbeid fra hele landet

Ansvarlig: Øyvind Miss, FUG

KL 16.00 — 17.00

KL 19.00

Ptenum

Utdoling av Gulleplepr/sen

Fortellinger fra def d:gitalo lærerværelset

Lektor Ingunn Kjol WUg, Sandvika vys og lektor Marita Aksnes, Randaberg vgs

Sosialt i Erkebispegården. Kåseri, museumsbesøk, ost og frukt

EUOD1 0
Mer informasjon på: www.nkut.ntnuna

Det digilalo klasserom. Deling og deltakelse, samarbeid og sosialisenng
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Praktisk informasjon

Kl 11.15 — 12.00 UtstiLLerseminar 1 (se side 7)

Kl 12.00 — 13,00 Lunsj

Kl 13.00 — 14.30 Sesjon 1
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TORSDAG 6. MAI

Kl 09.00 — 09.50 P1 en u m
Dolinqskul!ur og sosIale medlor

øyvind Solstad, teknalogiradgiver, NRK

KL 09.50 — 10.15 Kaffe og (uke’

1<110.15—11.00 SESJON2

Dagsaktuetle læremidler,

IV 2 Skole

— et populært tilbud

med nyhetskaniIor for

både grunnskolen og

vgs. Kanolene følger

fagområder og lagploner

med et dogsaktuelt

blikk. Demonstrasjon

av nybetskanaler bruk,

med elever og lærere

fra Trondbe msskolene,

ankere, fagfolk og for

fattere fra TV 2 SKole.

Ansvarlig: Yngvar

Nordberg, TV1

Multimedieklipp i

historie undervisningen?

Tekstmengden i historie

er en utfordring for

mange elever. Sesjonen

vil vise hvordan god bruk

av multimedieklipp kan

brukes til å øke elevenes

interesse, kunnskaper og

historie bevissthet.

Ansvarlig: Herdis Weq.

Stovner vgs /Aschehoug

Undervisning

Wiki i skolen

Lerir.ltidritei med

furdypning i IKT har

ulviklet og pruvd ut bruk

av wi k i i li rneekote n, i

ulike fag og undervis

ningssitua’;joner. De

drolter valg av teknologi)

tilqjengutiqhet. lese- og

skriveopplæring, elevenes

digitale kompetanse)

opplruuun på nettet samt

love og i ic; ler for bruk

av IKT i skolen.

Ansv.irtiq: Tonje Hilde

Oiævr’r, Hoqskolcn i Oslo

lnteraktiv tavle

som pedagogisk verktøy.

Hvordan bruke interaktiv

tavte for å billedglore,

motivere og gi økt

tæringsutbytte? Tips og

eksempler ph malrettet

undervisning i ulike trinn

og fag.

Mblgrunper: Lærere på

alle trig/tri n n, sko le—

Ledere, lirrerjnnere.

Ansvarlig: Røde Westby

Thorstad, Rc,tern kalc

Opphavsrett og deling av

Læringsressurser

er av stor interesse,

men innebærer mange

juridiske utfordringer.

Hvordan bruke rettig

hotsheskyttet male

riale? Hvem eier og har

opphavsrett7 Hvordan

beskytte eget materiale?

Sesjonen gir svar på noen

sporsmài og reker på

lorrold det er nyltig å

kjenne lil.

Ansvarlig: Jens Breivik.

Nnrqesunvi.rsitetel

Kl 11.15 — 12.00 Utstilterseminar 3 se side 71

KL 12.00 — 13.00 Lunsj

_J;ri

i,

pj1.,pi-r

Mer informasjon på: www.nkul.ntnu.no
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TORSDAG 6. MAI

Kl 13.00 — 16.30 SESJON 3

fl

Kart i skolen

— et oralis wehallas

med oppdateie kart

og :!lherende under

v:sningsopptogg.

Gode temakart velegnet

lii bruk i undervisningen

flere lag og med

mulighet til å 0990 inn

og deLe egne kartdata. Vi

presenterer også Viten

programmet «Digitale

kart» som gir en innføring

i bruk av kart på web.

Kart i skolen er en enkel

GIS-løsning til skolene.

Ansvarlig: Terje

Kristensen, U;D

Digitale forteLLinger

— som arbeidsmåte og

presentasjonsform i flere

fag i .. nqdo’.sskolen.

Erfarinaer, ekseaiple

og rofieksjoner sett i

lys av prosjektet «1001

Speil» ved Charlettenlund

u. skole. Vurdering av

sammensatte digitale

tekster blir også

diskutert.

Ansv,irtig An/ta Normann.

Chariottenlund u.skole

Er ledelse så viktig

nar klassorummeno

ylles med PCe? Ledelse

utøves på mange nivå

i sko:es,imtu’ne:,

formelt og uformelt.

Problematikken belyses

med utgangspunkt i

forskning gjennomført i

et fylke hvor alle elevene

i vgo har bærbare

datamaskiner.

Ansvarlig Kjøtt Alle

Halvorson, NTNU

CtrL C og Ctrl V
kko all plagierirg er

juksl Hvor går grensen

mellom vettig og ovet: g
bruk av andres ma:er ale?

Hva er hegrensoingene

med dalavorkløy for

p la g io rinyskont ro Il?

Erfaringsutveksling og

diskusjon.

Målgruppor:

Alle fagområder,

primært vgs.

Ansvartg: Afex Strømme,

NTNU

Ressurser for

yrkesfagene

NorsK for ninor teis

sproktige mcd tema fra

yrkesfagene, yrkesnersk,

Vgl. Yrkesfag Dg noisk

opplæring samtidig.

Erling Kl eivotand,

Fagbokforlagot

2) o-læringsplattform og

internasjonalt samarbeid

innen yrkesfagene.

Erfaringer fra bruk av

et system for boring,

dokumentasjon og

kva litotssikring.

Siv Andersen. SIU

Kl 1100 — 16.30 VERKSTED 3

Elektrofag på NDLA

Presentas-;on av Vyl elek:-of.oq og erfaring fra bru i skolen.

Vi viser hvordan on med utgangspunkt i prakliske oppdrag

benytter læremidlene. Laoringsoppdrag presenteres etter

en «learning by doing-melodikk»

Ansvarlig: Qdd Ståte Vikene, NDLA

V3G .j, :

Interaktive tavler

Lær å lage undervisningsepplegg for nteraktive tavjer.

SMART Notebook programvaro vil benyttes.

Deltakere kan gjerne ta med egen datamaskin.

Ansvarlig: Frode West by Thorstad, Bestum skole

KL 14.30 — 15.00 Kaffe, kaker og frukt. UtstiLLinger

KL 15.00—15.65 Utstillerseminar 6 (se side 7)

P Le nu m

Skoler uten grenser — fra Grå kallbanen til Sydpolen

Ekspedisjonsleder Liv Arnesen

Avdelingsli der Kristn Augdal, Byasen vgs

Elever ‘ra Sandvi’sa og BySsen vgs

0
Mer informasjon på: www.nkul.ntnu.no
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KL 16.00 — 17.00

Kl 19.00 Sosialt

Riek’s Cafe. 5ove ‘-‘in underholdning og dans



FREDAG 7. MAI

KL 09.00 — 09.50 Plenum
What ahoot children in a digital world?
Professor Tanja Byron, Edge Hill University, England

KL 09.50 — 10.15 Kaffe og kaker

Kl 10.15 — 11.65 SESJON 6

Fremmedspråk online
— bruk av Wikispaces eller
blogg som et alternativ
til LMS i skolen. Hvordan

bruke wikispaces for å

utvikle etevenos skrift

lige og muntlige tekst

procuksjon. Hvordan

lærer og elev kan

planlegge sammen og

dermoo synliggjore mål

og vurderingskriterier for

læringsarbeidot på wiki

spaces.

Ansvarlig: Ingor Langseth,

NTNU

Digitale fortetlinger

Erfaringer med digitiilo

torteltinger som lænngs

verktøy og til formidling

av tanker, rot leksjoner og

følelser som ikke så lett

lar seg gripe med ord.

Verktoyet blir demon

strert. Fokus på tema

som narrativ tilnærming

og sammensat:e tekster,

opphavsrett og person

vern, vurderingskriterier

og -former.

Ansvarlig: Carsfc’n

Ohlmann, LMU/FK5

KLimamysteriet
Nettbasert, internasjonalt

læringsunivers koblet lii

natur- og samt unnstag

lige kompetansemål

i Kunnskapslef tel.

Presentasjon av norske

efar.nger med spillele

mener, sosiale medier

og web 2.0-teknologi som

motivasjonsfaktor i uli.se

fag og trinn. Miilgrupper:

Ungdomsskole 9./lo.
trinn og vgs.

Ansvarlig: Jørund Ham

Skaug. Senter for IKTI

ut danninga

Nettvett og nettetikette
Om identitetor på

Internett, digilal mobbing,

personvern og opphavs

rett. Gjeldende lover og

forskrifter, tips for under

visningen. Eksempler der

læreren ma velge

titnærminq og handle

nato. Basert pa

erfar:nger fra underv’s

ning og veiledning,

Målgrupper’

Mellomtrinnet og

ungdomsskolen.

Ansvarlig: Leikny øgrim,

Høgskolen i Oslo

1) eTwinning og Comenius
for intornasjenalt skole-

samarbeid. Programmene

kan kombineres.

eTwinning for parlnersek,

kommunikasjon og

samarbeid. Comenrus kan

gi midler.

2) eTwinning 2.0

— praktisk nn’ønng i bruk

av partalen. Dehakerne

med egen PC får prove ut

partnorsak- og samar

boidsverktøyene.

Ansvarlig: Karianne

Helland, Senter for IKT i

uidanninga

KL1O.15—11.45 VERKSTED4

Kart i skoLen
Deltakerne vil få anledning til å prøve ut de muligheter som
Kartiskolen.no gir i naturfag, geofag, samfunnsfag, matematikk
og norsk. Presentasjon av konkrete læringsressurser som
kan brukes både i grunnskole og videregående skole.

Ansvarlig: Terje Kristensen, UiO

Computer-Åssisted Listening and Speaking Tutor
Presentasjon av en virtuell lærer som kan benyttes av
nybegynnere i norsk for individuelt uttaletrening. Den virtuelle
læreren gjør det også mulig å bli fortrolig med forskjeLlige
norske dialekter. Dette er viktig; norsk har ikke ett
standardspråk som mange andre språk.
Ansvarlig: Jacques Koreman, NTNU

KL 11.45 — 12.00 Kaffe og kaker

Kl 12.00 — 13.00 PLenum

Digitall inn i framtida

Arne Krokan. professor. NTNU

000
Mer informasjon på: www.nkuL.ntnu.no
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LLERSEMINAR
UtstiLlerseminarene presenterer bl.a. læremidler, progr.j

fra offentLige og private utvikLere av Læringsressurser.

UTSTILLERSEMINAR 1. ONSDAG 5. MAI KL 11.15 — 1200
U1A. Presentasjon av bokhylla.no. Idag er 10000 bøker tilgjengelig
i fulltekst, snart kan Nasjonalbiblioteket tilby 50.000 bøker gratis
på nett. ABM-utvikling.

Ul B. SMART Board for Dummies. Interactive Norway AB.

U1C. IKT-gevinster av internasjonalt samarbeid. Hvordan Comenius
og Leonardo da Vinri-programmene kan styrke IKT-bruken i
skolene. SIU.

Ul 0. Mobilisering i skolen. Om løsninger der mobiltelefon kan
brukes praktisk-administrativt skoLen. Telenor.

U1E. Universell Matematikk for u.-Irinnet og vgl. Digital lærebok
med tusenvis av interaktive sider for eleven. Presentasjonsverktøy
for læreren. Kjøpt inn av Bergen og Oslo. CyberBook AB.

U1F. Lese- og skrivestøtteprogrammene Lingdys og Lingright. Nye
versjoner og nye muligheter for lese- og skrivesvake. Lingit AB.

UlG. Arbeid med IOP på en trygg måte. «Sikker sone»-Iøsning for
oppvekstsektoren for håndtering av personsensitive data, utviklet
av Oppad AB.

UTSTILLERSEMINAR 2. ONSDAG 5. MAI KL 15.00 — 15.65
U2A. Apple viser hvordan man med gode verktøy lett kan integrere
digitale verktøy i læringen i alle fag for å skape engasjerende
tæring. Praktiske eksempler. Eptehuset AS.

U2B. Gjør kontaktlærerjobben mer effektiv — før fravær i its
Learning og skap oversikt for både elever, kontaktlærer og
laglærere. it’s learning.

U2C. nrk.no/skole. NRKs klipparkiv gratis tilgjengelig til bruk i
skolen. Presentasjon av hvordan klipparkivet kan benyttes praktisk
i undervisningen. NRK.

U20. Ide- og ressursbank for fysisk aktivitet. Gode råd og
veiledning for fysisk aktivitet bäde i og utenom kroppsøvings
timene (5.—i, trinn). Utdanningsdirektoratet.

U2E. NorskPLuss Ungdom — grunnleggende norsk for språktige
minoriteter. Systematisk trening i alle språklige ferdigheter på
nett. Tekst- og arbeidsbøker. CyberBook AB.

U2F. TextPilot — universell lese- og skrivestøtte! En intelligent
støttespilter som hjelper med rettskriving, ordvaLg og opplesing i
alle programmer. Mikrodaisy AB.

U2G. CO-ORD, et lese- og skriveverktøy med opplesing av tekst ved
hjelp av talesynteser og skrivehjelp i alle windowsprogrammer.
MikroVerkstedet AS.

nunio
F&.

UTSTILLERSEMINAR 3. TORSDAG 6. MAI KL 11.15 — 12.00
U3A. PAGETURNER — doblet lesehastighet på 21 dager.
Presentasjon og demonstrasjon av det nettbaserte øyetrenings
programmet Pageturner. Aschehoug Undervisning.

U30. Microsoft i skote og utdanning. Presentasjon av Microsofts
nye Office 2010 og de nye pedagogiske mulighetene i den! Microsoft
Norge AB.

U3C. Hjemmeside fra Moava. Vi viser hvordan hjemmesiden kan
brukes til skote-hjem-samarbeid. rekruttering, integrering av
andre systemer og dialog med brukerne. Moava AB.

U30. Morgendagens barnehage og skole. Innledning og dialog ved
Ut da n n ingsf o rbu nd et.

U3E. SMARTe løsninger i klasserommet. Interactive Norway AB.

U3F. IUP og vurdering for læring. Individuelle utviklingsplaner (IUPI
fokuserer på hva som bør komme, muliggjør strukturerte og
konsistente tilbakemeldinger. Fronter AB.

U3G. Digitale ordbøker — moderne språkundervisning. En software
som muliggjør umiddelbare oppslag i mange digitale ordbøker,

Ø effektiviserer språkopplæringen. iFinger Ltd.

UTSTILLERSEMINAR 4. TORSDAG 6. MAI KL 15.00 — 15.65
U4A. www.morsmal.no har informasjon og læringsressurser på
urdu, tamil, tyrkisk, somali, russisk og polsk. På det svenske
nettstedet er det 60 språk. Utdanningsdirektoratet.

U4B. Columbus — digital karttære for barnetrinnet, Et digitalt
læremiddel i geografi med vekt på kartlære og navnsetting i
fylkene. Cappelen Oamm undervisning.

U6C. Music Delta for barnetrinnet og nye Music DeLta produkter.
I tillegg presenteres MO Interaktiv Sangbok, MO Library og MD
Mastemixer. Grieg Music Education AB.

U6D. Skoleeier og strategisk IKT-ledetse. God planlegging er halve
jobben. Om å ha gode strategier og tiltaksplaner. KS.

U4E. www.utv-pakken.no inneholder bl.a. yrkesdatabase. refleks
jonsverktøyene yrke og utdanning, karriere- og hospiteringplaner.
Veilederdel for rådgivere. Læremiddelforlaget.

U6F. TI Nspire CAS på alle videregående skoler i Vestfold og
Troms. Det eneste matematikkverktøyet som gjør alt på en enkel
og intuitiv måte. Texas Instruments.

U60. Lærerens digitale hverdag. Hvordan bør den se ut med
hensyn til digitalt verktøy for å løse nødvendige administrative
oppgaver? Visma Unique AS.

Mer informasjon på: www.nkuL.ntnu.no

.,tilbud og nett-tjenester
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PÅMELDING Å www.nkuL.ntnu.no

Ved påmelding, oppgi hva du vil delta på av sesjoner, verksted og utstillerseminar. Informasjon på NKULs nettsted.

Kostnader:

Deltakeravgift tom.?. april

________

-

Deltakeravgift etter?. april

Deltakeravgift for lærere tom. 9. april

Deltakeravgift for lærere etter 9. april

Studenter, elever og pensjonister

Sosialt 5. mai. Erkebispegården lost og frukt, kåseri, museumsbesøk) 135,-

Sosialt 6. mai. Rick’s Cafe (servering, underholdning og dans) 460.-

* Subsidiert deltakeravgifI for lærere i grunnskole, videregående skole og folkehøgskoler.

BEKREFTELSE for påmetding blir sendt som e-post.
BETALING. Faktura blir sendt som e-post til deltakerne.

AVMELDING. Ved avmetding før 19. april 2010 refunderes beløpet, med fradrag av kr 350,-.

Ved avmelding etter denne dato er det ingen refusjon.

ENDRINGER. FøLg med på konferansens nettsted www.nkuLntnu.no for eventuelle endringer og meldinger.

AVLYSING. Det tas forbehoLd om avlysing på grunn av uforutsette hendelser som gjør det uforsvarlig å gjennomføre konferansen

(for eksempel streik, naturkatastrofer). NKUL er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes avlysing på grunn av slike hendelser.

HOTELLBESTILLING. Dersom du ønsker at NTNU VIDERE skal bestiLLe for deg, er det reservert rom på:

Hotell Pris enkeltrom Pris dobbeltrom

Best Western Chesterfield Hotel

Britannia Hotel

Ciarion Collection Hotel Grand Olav

—

Comfort Hotel Park

Comfort Hotel Trondheim

P-Hotels

________

Hotel n

Radisson BLUarden Hotel

Scandic Prinsen Hotel

Scandic Solsiden .—.

Thon Hotel Gildevangen

Thon Hotel Trondheim

Alle priser er per rom per natt, inkludert frokost og merverdiavgift. Betalingen skjer direkte til hotellet ved avreise.

Etter 5. april kan det ikke garanteres plass på de forhåndsreserverte hotellene.

FOR MER INFORMASJON kontakt prosjektleder Aud Kvam, tlf: 73 597669, e-post: aud.kvam@ntnu.no
SEKRETARIAT: TIf: 73 59 5265 Faks: 73595150 E-post: NKUL@adm.ntnu.no
ADRESSE: NKUL, NTNU VIDERE, Høgskoleveien 12, 7691 Trondheim

STYRINOSKOMITE: Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU. Studiedirektør Anne Rossvoll, NTNU. Professor em. Arne Halvorsen, NTNU

PROGRAMRÅD: Representanter for alle samarbeidspartnerne utgjør konferansens programråd

PROGRAMKOMITE: Professor em. Arne Halvorsen, NTNU (leder). Redaktør Per Rune Eknes, SkoleMagasinet. Lisbeth Knutsdatter

Gregersen, Utdanningsdirektoratet. Førstelektor Greta Hjertø, HiST. Pål Kielland, Utdanningsforbundet. Student Muna Ali Osman,

Pedagogstudentene. Førsteamanuensis Hildegunn Otnes. NTNU. Amanuensis Terje Rydland, NTNU. Rådgiver Ole K. Solbjørg,

NTNU. Seksjonsleder Morten Søby, ITU. Student Linda Huong Thi Tran, NTNU. Førstelektor Jan Wibe, NTNU.

TEKNISK KOMITE: Overingeniør Frank Børø, NTNU. Student Pål Ruud, NTNU. Førstekonsulent Eli Vinogradoff, NTNU.

PROSJEKTLEDER: Rådgiver Aud Kvam, NTNU

Praktisk iflfc.rrnasjon
hu5ïfjerr’TID OG STED: 5. -7. mai 2010 på Norges te. oelige universitet (NTNU), Realfagbygget, Gløshaugen, Trondheim.
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