Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2
Videreutdanning
Studiepoeng 15+15
Heltid/deltid Deltid
Type studium Nettbasert med samlinger
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Les mer her
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet
Videreutdanning under Utdanningsdirektoratets vikar- eller stipendordning for
videreutdanning av lærere. Ved ledig kapasitet kan det tas opp søkere utenfor ordningen,
under forutsetning av at søkeren er lærer med pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i
rammeplanene for lærerutdanningene og er tilsatt i skolen i studieperioden. Se
www.udir.no/videreutdanning.
Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 er et studium for lærere på
grunnskolens barnetrinn. Studiet skal gi grunnlag for refleksjon over og videreutvikling av
praktisk yrkesutøvelse.

Innhold
Modul 1 har fått betegnelsen ‘Lese- og skriveopplæring når lesing og skriving er utfordrende.
Om lese- og skrivevansker og lesing og skriving når norsk er andrespråket’ og modul 2 ‘Leseog skriveveilederen’. Begge modulene retter søkelys mot å lese og skrive for å lære og å lese
og skrive for å oppleve. Tilpasset leseopplæring og lesing og skriving som grunnleggende
ferdigheter er overordnede perspektiver i begge modulene.

Organisering
Studiet er nettbasert, men med tre obligatoriske samlinger i hver modul, med avsluttende
eksamen etter hver modul. Samlingene er lagt til torsdager og fredager.
Modul 1, høst 2017
Uke
36
37
41
42
43
46
46

Dato
7. og 8. sept.
15. sept.
13. okt.
19. og 20. okt.
27. okt.
17. nov.
17. nov.

Arbeidskrav
Oppmøte på første samling
Muntlig presentasjon 1
Utkast til fagtekst
Oppmøte på andre samling
Muntlig presentasjon 2
Respons på medstudents fagtekst
Deltakelse i fem nettsamtaler

46
47
48
49

17. nov.
23. og 24. nov.
1. des.
08. des.

Refleksjonsnotat fra nettsamtale
Oppmøte på tredje samling
Muntlig presentasjon 3
Innlevering av fagtekst til avsluttende eksamen, kl. 14.00

Modul 2, vår 2018
Uke
2
3
7
8
10
11
12
17
17
17
22
22

Dato
11. og 12. jan.
19. jan.
16. feb.
22. og 23. feb.
9. mars
16. mars
24. mars
26. og 27. april
26. og 27.
april
26. og 27. april
29. mai
31. mai/ 1.
juni

Arbeidskrav
Oppmøte på første samling
Muntlig presentasjon 1
Emne for foredrag + litteraturliste over selvvalgt pensum
Oppmøte på andre samling
Muntlig presentasjon 2
Deltakelse i tre nettsamtaler
Utkast til foredrag
Oppmøte på tredje samling
Muntlig presentasjon 3 / Andre utkast til foredrag
Respons på medstudents foredrag
Innlevering av manus til foredrag
Muntlig eksamen: Foredrag + samtale

Studiet er praksisrettet ved at deltagernes yrkeserfaring i størst mulig grad skal knyttes til og
brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen. Til hver modul
knytter det seg ulike skriftlige og muntlige arbeidskrav som må være godkjente før studentene
kan levere inn eksamensoppgaven. Avsluttende eksamen består av en fagtekst og et
refleksjonsnotat i modul 1 og en muntlig eksamen i modul 2.
NLA Høgskolen bruker den elektroniske læringsplattformen it’s learning. Kontakten mellom
samlingene vil foregå her, både studentene imellom og mellom fagveileder og student.

Opptakskrav
Bestått Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1.

Finansiering
Utdanningsdirektoratets finansieringsordning dekker studie- og semesteravgift.

Søknad
Søknad om studieplass og deltakelse i vikar- og stipendordningen sendes inn til
Utdanningsdirektoratet. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1.mars på
Utdanningsdirektoratet sine nettsider.
Søkere som godkjennes av skoleeiere og prioriteres av Utdanningsdirektoratet blir kontaktet

av NLA Høgskolen. Høgskolen vil hente inn nødvendig dokumentasjon fra søkerne, og
vurdere og gjennomføre det endelige opptaket.

Ledige studieplasser
Utdanningsdirektoratet kan åpne for opptak til eventuelle ledige studieplasser når
hovedopptaket til Kompetanse for kvalitet er sluttført.
Søkere til ledige studieplasser søker seg direkte til NLA Høgskolen. Søknad blir gjort
tilgjengelig i vårt lokale opptak til Bergen. Logg inn med fødselsnummer og PIN og velg
Kompetanse for kvalitet. Velg deretter studium.
Merk at søkere til ledige studieplasser ikke får ta del i Utdanningsdirektoratets vikar- og
stipendordning. Søkere til ledige studieplasser får likevel dekket studie- og semesteravgiften
av Utdanningsdirektoratet.

Ved spørsmål om opptak, kontakt studiekonsulent Bjarte Søvde, tlf 55 53 69 17.
Ved spørsmål om studiet, kontakt studiekonsulent Ingunn Hellem, tlf 55 53 69 26.

