MANDAG 25. SEPT
TIRSDAG 26. SEPT

VÅR HELPDESK ER TILGJENGELIG BEGGE DAGENE

itslearning‐sesjoner

Fronter‐sesjoner

Sesjoner for alle

13:00‐13:45

Realfag i det globale
klasserommet.
Kim Aarberg,
Askøy kommune

Google + itslearning
=sant
Pedagogiske gevinster og
helhetlig samhandling.
Trond Skeie, itslearning

Bli med å skap veien
videre med Fronter.
Alf Prøven, Fronter

Case: Strategisk bruk av
Fronter i Espoo, Finlands
nest største kommune.
Tapio Janasik,
Fronter Finland

Omvendt undervisning
for barnetrinnet.
Eirik Eliassen,
itslearning

14:00‐14:45

Utnytt spørsmålstyper (til det
ytterste): Hvordan teste et
bredt spekter av kompetanse i
testverktøyet.
Frank Helle,
Bergen katedralskole

O365 og itslearning.
Hvordan skape gode
læringsopplevelser.
Nils Hjelmervik, itslearning

Muligheter med
Office365 og Fronter,
Torgeir Lyngstad,
Fronter

Tips og triks i Fronter.
Tapio Janasik,
Fronter Finland

itslearning i småskolen.
Bedre lesing for de
yngste med bruk av lyd
og video.
Anita Lundberg,
Aurdalslien Barneskole

15:00‐15:45

Gjør elevene til produsenter. Vi
viser hvordan elever blir mer
motiverte og lærer bedre ved å
være aktive produsenter i
læringssituasjonen.
Eirik Eliassen, itslearning

Bruk av video for å gi
elevene tilbakemeldinger:
En praktisk tilnærming der
du som deltaker bidrar
aktivt i hele sesjonen.
Lene Vollan Christiansen,
Roligheden ungdomsskole

Innlevering ‐ ut med det
gamle inn med det nye.
Alf Prøven og
Fronter support

Hvordan
bruke lærerplaner i
Fronter, eksempler fra
foregangslandet,
Finland.
Tapio Janasik,
Fronter Finland

Du spør, vår
pedagogiske ekspert
svarer.
Bjarte Berntsen,
itslearning

Workshop med fokus på
den nye europeiske
personvernlovgivningen
(GDPR) og personvern.
Få oppdatering rundt
arbeid og tiltak som er
iverksatt.
itslearning

09:00‐10:45
2timer!

Helhetlig vurdering
‐ fra planlegging
til periodevurdering
(og tilbake igjen).
Bjarte Berntsen, itslearning

Hvorfor er brukeropplevelse
viktig for læring? Spennende
workshop.
Synnøve Kleive og
UX‐teamet i itslearning

Hvordan
bruke lærerplaner i
Fronter, eksempler fra
foregangslandet Finland,
Tapio Janasik,
Fronter Finland

Makerspace: Kreativ
undervisning ‐ bli med å
utforsk fremtidens
verksted for digital sløyd.
Bergen Makers

Vurdering ‐ "Glimt fra
praksis".
Kjell Evensen,
Øyer ungdomsskole

Lær kidsa koding ‐
hvorfor og hvordan
lykkes.
Herdis Moldøen,
Kidsa Koder

Utnytt spørsmålstyper (til det
ytterste): Hvordan teste et
bredt spekter av kompetanse i
testverktøyet.
Frank Helle,
Bergen katedralskole

Bedre oversikt, bedre læring
og fornøyde elever.
Planlegger så klart!
Kristin Ravndal,
Strand vgs.

Regning som en
grunnleggende
ferdighet.
Rolf Stigen og
Geir Bjelland Pedersen,
Hvaler Ungdomsskole

Læringsanalyse! Et
innblikk i Oslo
kommunes FoU‐prosjekt
som skal utvikle et
nasjonalt rammeverk for
læringsanalyse.
Brian Jørgensen, UDE

Hvordan skape gode
læringsopplevelser
med O365 og
itslearning.
Nils Hjelmervik,
itslearning

Hvordan kan du jobbe
med dataspill som
integrert del av
undervisning?
Arne Tobias Staaby,
Nordahl Grieg vgs.

WORKSHOP
TA MED PC!

11:00‐11:45

Tilbake til
konferansesiden

