
SPRÅKTJENESTER -Drammen VO

Alt innenfor tverrkulturell

kompetanse og flerspråklighet

«Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

ETTERUTDANNINGSKURS

I SAMFUNNSKUNNSKAP 

MODUL 1 og 2



• Velkommen

• Lyd, bilde og pålogging

• Testing av «teamet», funksjoner mm. i går og i dag

• Ansvarlig for kurset:

Språktjenester i Drammen på oppdrag fra HK-dir (Direktoratet for Høgere 

utdanning og kompetanse – tidligere Kompetanse Norge) 

• Nytt i forhold til Integreringsloven, gammel læreplan og ny læreplan

- organisering av kurs nå og fremover

- hybrid program- en overgang

- Mulige men uunngåelige overlappinger

• Spørsmål fra dere underveis og svar:

- digitalt kurs eller oppmøtekurs

- når lages programmet og hvorfor

- Planen videre

• PPer – legges ut på nettet

• Læreplanen – formålet med opplæringen og mål for opplæringen

http://www.samfunnskunnskap.no/

MODUL-1 og 2

http://www.vox.no/contentassets/f6594d5dde814b7bb5e9d2f4564ac134/laereplan_norsk_samfunnskunnskap_bm_web.pdf


• PPer – legges ut på nettet

• Studiebevis

• Adresser- mange har manglende postadresse. 

Send til anita.larssen@drammen.kommune.no

MODUL-1 og 2

mailto:anita.larssen@drammen.kommune.no


Teknisk

Gruppearbeid- hvordan foregår det?

Møteinnkallinger- daglig



Mikrofon skal være mutet



Spørsmål underveis
Chat

Rekke handa



Hvis problemer oppstår:

• Gå ut av møtet og så inn igjen:



• Program 18. november

• Litt om programmet generelt: Prioriteringer og overføringsverdi

• 15:20 Pålogging – vennligst vær presis

• 15:20–16.00 Praktisk informasjon, informasjon om kurset og 
programmet
v/ kursleder Suleyman Günenc, avdelingsleder Språktjenester, Drammen 
voksenopplæring

• 16:00–16.45 «Integreringsloven, læreplaner og regler for opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap» v/ Guro Brønstad Bjørge, lektor og rådgiver, 
Drammen voksenopplæring

• 16:45-17:00 Pause

• 17:00:19:00 «Informasjon fra Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse om den nye læreplanen: bakgrunn, hovedpunkter og 
læringsressurs» -med pause
v/ Nita Steinung Dahl, Seniorrådgiver i HK-Dir.

MODUL-1 og 2



MODUL-1 og 2

Program 19. november

15:30–17:15 «Pedagogisk arbeid med kompetansepakke til læreplan i 

samfunnskunnskap» v/Aurore Lévêque, 

prosjektkonsulent, avdeling Språktjenester, Drammen 

voksenopplæring- med pause

17:15 – 17:30 Pause

17:30 – 19:00 «Voksenpedagogikk, læreplanen, lærerrollen og 

metodiske prinsipper»

v/ kursleder Suleyman Günenc avdelingsleder 

Språktjenester, Drammen voksenopplæring



MODUL-1 og 2

Program 20. november

09:45 Pålogging- modul 2, vennligst vær presis

09:45–10:45 «Pedagogisk arbeid med tema kritisk tenkning og digital 

dømmekraft» v/Aurore Lévêque, prosjektkonsulent, 

avdeling Språktjenester, Drammen voksenopplæring

10:45 – 11:00 Pause

11:00–12:15 «Barnevernets rolle» v/ Toril Hovind, avdelingsleder 

forebyggende tjenester, barnevern i Drammen kommune

12:15-13:00 Lunsjpause

13:00–15:00 «Hva kan man gjøre for å støtte sårbare deltakeres 

identitetsutvikling på best mulig måte?», v/ Omar Orhan 

Akhtar, Leder for Rosa kompetanse skole, FRI Foreningen 

for kjønns- og seksualitetsmangfold- med pause



MODUL-1 og 2

Program 21. november

10:00 – 11:45 «Familieplanlegging, svangerskap, og oppfølging av barn. 

v/Cecilie Ruud Dangmann, høgskolelektor i Høgskolen i 

Innlandet –med pause

11:45 – 12:30 Lunsjpause 

12:30 – 13:00 «Pedagogisk arbeid med tema helse» v/Aurore Leveque, 

Språktjenester

13:00 – 15:00 «Psykisk helse og migrasjon: psykiske belastninger og 

mestring» v/ Dr.psychol. Nora Sveaass, professor emeritus, 

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Mental Health 

and Human Rights info www.hhri.org

-med pause

15:00 Evaluering og avslutning

v/ kursleder Suleyman Gunenc

http://www.hhri.org/

