
DE TRE 
TVERRFAGLIGE 

TEMAENE 
I PRAKSIS

Fakultet for
lærerutdanning
og pedagogikk

Webinar for alle grunnskoler i Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst

30. november kl. 1400-1600 

Intensjon:
Økt forståelse for hvordan de tverrfaglige 
temaene kan integreres i skolehverdagen. 
Inspirasjon og innspill til profesjonsfellesskapets 
videre arbeid med de tre tverrfaglige temaene.

Innhold:
Faglig bidrag ved Høgskolen i Innlandet
Praksisfortellinger fra Lørenskog og Lillestrøm 
kommuner.

Lise-Merete Austvik  
Utviklingsveileder, Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst

Ingvild Sehl  
Utviklingsveileder, Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst

Kathinka Blichfeldt  
Faglig prosjektleder, Høgskolen i Innlandet

Morten Corneliussen Rustad  
Faglig prosjektleder, Høgskolen i Innlandet

Lenke til stream: De tverrfaglige temaene i praksis - webinar 30.11.2

https://vimeo.com/event/779744/f4ff19c805
https://vimeo.com/637410208/e13f0cedba


Tid:  16.03 kl. 14.00-16.00 
  17.03. kl. 14.00-16.00

Webinaret streames live på Vimeo og er 
tilgjengelig via denne lenken. 

Innholdet blir det samme begge dager, 
og skolene deltar på den dagen som 
passer best. 

Intensjon: 

•  Økt forståelse for de tre tverrfaglige   
 temaene sin mulige plass i    
 skolehverdagen

•  Inspirasjon og innspill til    
 profesjonsfellesskapets videre arbeid  
 med de tre tverrfaglige temaene

1400   Velkommen og introduksjon 
 Ingvild Sehl og Kathinka Blichfeldt

 Praksisfortellinger  
 v/Vigernes skole, Lillestrøm kommune 
 FNs bærekraftsmål & insektshotell

1500  Pause

1515 Praksisfortelling  
 v/Fjellhamar skole, Lørenskog kommune 
 Ut på tur: Tverrfaglige tema i uteskole

 Tilhørighet, lærelyst og mestring  
 v/Charlotte Duesund 

1600 Avrunding

PROGRAM

Webinaret er en del av fellestiltaket for RSØ i perioden 2020-22. I denne forbindelse 
deltar flere skoler i nettverket i kvantitative og kvalitative undersøkelser. Gjennom 
webinaret vil funn herfra, knyttet til LK20, teori og forskning, gjøres tilgjengelig for alle 
skolene i samarbeidet.

Velkommen! 

Anett Hertzenberg og Ingvild Sehl, utviklingsveiledere regionalt skoleeiersamarbeid Øst 
Kathinka Blichfeldt og Egil Hartberg, samarbeidspartnere fra Høgskolen i Innlandet

Panel i studio:

Morten Corneliussen Rustad, Charlotte Duesund og Kathinka Blichfeldt

Det blir lagt opp til refleksjonsstopp og mulighet til å komme med reflek- 
sjoner og å stille spørsmål underveis gjennom QR-koder og lenke i chat. Ha 
gjerne en smarttelefon eller lignende tilgjengelig.

https://vimeo.com/event/779744/f4ff19c805
https://vimeo.com/event/779744/f4ff19c805

