
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Vær en aktiv deltaker og 
bidra via Twitter!  
 
Hashtag: #dob13 

 

 

 

 

 

 
Bruk gjestenettet vårt:  
Nett: Akershus-FK WiFi 
Gjest 
 
Brukernavn: 13-delogbruk 
Passord: delogbruk2013 

 

Vi samler i år inn penger til 

en barneskole i Lesotho. 

 

Støtt oss gjerne her hvis du 

kan! 

Sandvika-konferansen del og bruk 

 
Det vil være elever i sekretariatet hele dagen som kan 
hjelpe deg hvis det er noe du lurer på! 

 
 

08:00 09:00 
Registrering – kaffe – 
nettverksbygging og musikk 

09:00  09:15 

Velkommen ved rektor, dagens 
konferansier Adelina Trolle 
Andersen og Kasper Lie 
Tønnesen, musikk ved Carl 
Richard Steen Fosse 

09:15  10:15 
Keynote speaker Gordon Stobart 
“What kind of learners do we want 
- and how can assessment help?”  

10:15 10.30 Kaffe og småprat 

10:30 11:30 

Keynote speaker Kevin Honeycutt, 
Teaching “Wired” Learners and 
Trends, Tools and Tactics for the 
21st Century Learning  

11:30 12:15 Lunsj Pizza i kantinen 

12.15 13:00 Parallell sesjoner  

13:00 13:15 Kaffe og småprat 

13:15 13:30 Ignite session 

13:30 13:45 

Musikk ved revybandet – Sigurd  
Heggemsnes, Jesper Søntvedt, 
Kristian Aspevik og Gløer Solstad 

 

13:45 14:45 

Keynote speaker Elisabeth 
Staksrud, "...Pytt, pytt - du vet jo 
hvordan disse ungdommene driver 
på..." - et foredrag om digital 
mobbing (for dem som vokste opp 
med TV...). 
  

14:45 14:55 Kreativ ikt pedagog – prisutdeling 

14:55 15.15 Musikk 

 



 

 

 
  

SANDVIKA VGS  
 
Elias Smiths vei 15, telefon 67 57 56 00 E-postadresse post@sandvika.vgs.no | 

 

Aud 1 

Gordon Stobart –continues talk about 'What kind of learners do we 
want - and how can assessment help 

12-06 

Connected Learners A Step-by Step Guide to Creating a Global 
Classroom. Hvordan kan 27 elever skrive en bok I løpet av 4 
måneder på vg1? Vi viser hvordan vi brukte OneNote og SkyDrive til 
å samarbeide i dette prosjektet. I tillegg viser vi hvordan sosiale 
medier som Skype og Twitter samt skriving på egne blogger kan bli 
brukt til å komme i kontakt med elever og lærere fra andre land. 
Hvordan elever kan kommunisere med elever i andre land og konkret 
hvordan man kan etablere denne kontakten.   
3D printing, hva er det og hva kan du lage?  

12-07 

Kevin Honeycutt – jam session. How can you create music with your 
iPad, iPhone. Be prepared to contribute and bring your devices!  

Aud 2 

NDLA : Cecilie Isaksen Eftedal og Nina Bell Rui Aadnaer 
prosjektleder for FYR i NDLA  redaktør på deling.ndla.no, som er en 
delingsarena under oppbygning– Tittel : Du kan ikke være 
profesjonell aleine 
 

 NDLA, Tittel: Du kan ikke være profesjonell aleine 
 Gostudyit er et effektivt abonnementsbasert sosialt 

læringsverktøy for deling av kunnskap, arbeidsmetoder og 
læringsressurser i skolen. 

 Aksjemarked, et spill utviklet av matematikklærer Jonny Eriksen 
basert på en ide fra et spill til Commodore 64 

mailto:post@sandvika.vgs.no
http://deling.ndla.no/

