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Innhold

q Hvorfor læringsbrett 1:1?

q Hvordan ser digital læring ut på Nordseter skole?

q Hvordan orientere seg som foresatt?
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Læreplanen LK20

§ Grunnleggende ferdigheter:

§ "Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, 
regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del 
av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig 
forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale 
relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv".
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https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/grunnleggende-ferdigheter/
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Hvorfor læringsbrett 1:1?

Ø En bredere faglig kompetanse og gode muligheter for utforskende læring

Ø Elevene er mer aktive og bidrar inn i egen læring

Ø Større muligheter for samhandling og samarbeid

Ø Programmering/koding 

Ø Tilpasset opplæring for alle elever 

Ø Bedre og tettere form for vurdering, veiledning av elever, samarbeid med foresatte
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Visjon for digital kompetanse på Nordseter
Det kan være utfordrende å sette arbeid med digital kompetanse i direkte sammenheng med økt 
læringsutbytte, likevel er det flere elementer det vil være naturlig å anta kan påvirke elevenes 
læringsutbytte i et lengre perspektiv:

§ Økt tilpasset opplæring
§ Økt grad av mestring
§ Økt grad av motivasjon
§ Opplever relevans til egen hverdag
§ Økt  læringsutbytte gjennom refleksjon rundt egen læring
§ Økt bruk av teknologi i alle fag (grunnleggende ferdighet)
§ Økt fokus på kontinuerlig og løpende tilbakemelding

Plan- og ledergruppen jobber med en plan for grunnleggende digitale ferdigheter for Nordseter 
skole, som skal strukturere dette arbeidet videre.
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Orientere seg som foresatt

Ukebrev, lekser og faglige opplegg kommer i Showbie

Informasjon til foresatt om f.eks. vaksiner, undersøkelser, pandemier 
kommer i skoleportalen (appen)

Generell informasjon om permisjoner, skoleruta og skolen finner du på 
skolens hjemmeside

FAU og driftsstyret publiserer sine referater på skolens hjemmeside
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Foreldremøte torsdag 13. Oktober.

Torgeir Waterhouse og Thomas Haugan-Hepsø
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q Undervise i teknologi:
§ Lære for å bruke

q Undervise med teknologi:
§ Bruke for å lære

q Undervise om teknologi:
§ Digital dannelse

01.11.2022 11



Oslo 2019Oslo 2018 / Innholdssider / positiv

01.11.2022 12



Oslo 2019Oslo 2018 / Innholdssider / positiv

01.11.2022 13



Oslo 2019Oslo 2018 / Innholdssider / positiv

01.11.2022 14

Eksempler fra undervisning


