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TID Stort auditorium Grønt auditorium Blått auditorium  Rødt auditorium

09.30-10.00 Registrering og kaffe 

10.00-10.30 PLENUM (Grønt auditorium) 
10.00 Velkommen ved rektor  
10.05 Sosiale medier blant unge  

10.45-11.10 SWAY Bruk av egen- 
produsert film i 
undervisningen  

11.30-11.55 CREAZA, tanke-
kart og digitale 
presentasjoner 

Koding i skolen

11.55-12.30 Lunsj

12.30-12.55 Digital mobbing One Note med  
eksempel fra  
engelsk og  
samfunnsfag 

Bruk av egen- 
produsert film i 
undervisningen

Kahoot! 

13.15-13.40 Sosiale medier 
blant unge

CREAZA, tegne- 
serieverktøy 

OneNote  
med eksempel  
fra Norsk  

Koding i skolen

14.00-14.25 «Heldigital 
skolehverdag»  
– prosjekt Hamar 
katedralskole

OneNote i 
planlegging og 
samarbeid med 
næringslivet  

SWAY Quiz-verktøy

14.45-15.30 PLENUM (stort auditorium): 
«Teknologi i skolen – hva kan vi gjøre og bør vi gjøre i norge?»
Torgeir Waterhouse 

Program
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Quiz-verktøy
Ingeborg Hagen og Helene Florell
En grunnleggende innføring i verktøyene 
Padlet, Quizlet og Kahoot med konkrete 
eksempler på hvordan de kan bli brukt i 
undervisning (spesielt i språkfagene).

SWAY, en konvertert  
versjon av tekster
Larissa Martinsen 
SWAY er et presentasjonsverktøy fra 
Microsoft til bruk i presentasjoner og 
historiefortelling.

Heldigital skolehverdag
Yngve Nygård 
Yngve Nygård presenterer erfaringer 
fra bruken av digitale løsninger 
for prosjektklasser fra Hamar 
katedralskole. Elevene her bruker 
digitale bøker og digitale notathefter 
(OneNote) i sitt daglige arbeid.

Egenprodusert film  
i undervisningen
Andreas Meyer og Terje Melheim
Hvordan egenproduserte filmer kan 
brukes i tilpasset undervisning og 
formidling av lærestoff.

OneNote,  
klassenotatbok i Norsk 
Johanne Nordhagen
Presentasjon av hvordan norskfaget 
kan organiseres i OneNote, hvordan 
man konkret kan bruke OneNote i 
norsktimene og hvordan lærer kan 
bruke klassenotatboka til dialog med 
elevene om progresjon i faget.

Kahoot!
Kari Bader 
Bruk av Kahoot! I 
fremmedspråkundervisningen.

OneNote i Engelsk  
og Samfunnsfag
Hulda M. R. Orskaug
OneNote og fremtidens kompetanser. 
Strukturering av fagene i OneNote. 
Distribuering av oppgaver og ressurser 
samarbeid i OneNote

OneNote i planlegging og 
samarbeid med næringslivet
Eli Bergseng og Pål Sætre
OneNote er et nyttig verktøy for 
planlegging og i forbindelse med 
utarbeiding av lokale læreplaner og som 
verktøy for samarbeid med aktører i 
arbeids- og næringslivet
   

Ungdom og sosiale medier
Trond Sæthren fra Barnevakten
Foredrag om sosiale medier 
med utgangspunkt i trygg bruk 
undersøkelsen. Hvordan forebygge at 
unge søker  bekreftelsen på sosiale 
medier.

Digital mobbing
Øystein Samnøen fra Barnevakten
Utfordrende adferd på sosiale medier og 
digital mobbing

CREAZA
Yngve Nygård og Hulda M. R. Orskaug
Creaza har digitale undervisnings-
verktøy som gir mulighet til å jobbe 
kreativt og strukturert med tankekart, 
presentasjoner, tegneserieverktøy.

Koding i skolen
Øyvind Stengrundet
Lær Kidsa koding! Koding er innført 
som valgfag i 146 ungdomsskoler. 
Ungdomsskolene i Hamar er med i 
utviklingen av programmering -en 
ferdighet som blir stadig viktigere
 

Teknologi i skolen  
– hva kan vi gjøre og bør vi 
gjøre i norge?
Torgeir Waterhouse
I Norge, i 2016, er det diskusjoner om det 
skal være teknologi i skolen eller ikke. 
Vi trenger vel en diskusjon om hvordan 
vi skal bruke teknologi, ikke om? 
De siste årene har vi fått stadig mer 
oppmerksomhet rettet mot spill, og 
15 EU land tatt koding inn i skolen. 
Australia, Japan og andre er også i gang. 
Hvorfor er dette viktig? Hva kan vi gjøre 
og bør vi gjøre i Norge?
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