
08.45-09.00 Velkommen. Fornyelse av læringstilbud på VilVite: hva skjer frem mot høsten 

09.00-09.45 Foredrag og diskusjon: Utforskende arbeidsmetoder med Idar Mestad (HVL)

09.45-10.45 Workshop: Hva trenger du hjelp til i forbindelse med Fagfornyelsen? 

Problemstillinger

- Hvordan kan et besøk på VilVite inngå i dybdelæring? 

- Hvordan jobbe utforskende sammen med VilVite? 

- Hvordan kan skole og VilVite legge opp til arbeid med tverrfaglig tema? 

10.45-11.00 Kaffepause

11.00-11.25 Workshop fortsetter, velg en problemstilling

- Hvilken rolle bør lærer ha i forbindelse med et besøk på VilVite, og hvordan skal vi få dette til? 

- Hva trenger du som lærerstudent fra VilVite? Under studiet og videre fremover? 

- Innspill til utforming av ny portal for for- og etterarbeid hos VilVite

- Programmering med VilVite: hva trenger du og elevene dine? 

11.25-11.50 Velg en problemstilling

- Hvordan kan vi nå ut med informasjon til deg og dine kolleger/ medstudenter: idemyldring rundt kommunikasjon

- Hvordan ønsker du at dine elever skal lære i forbindelse med et besøk på VilVite? 

- Ambassadør-ordningen: hva trenger du fra et lærernettverk, hvordan gjør vi dette. Idemyldring rundt ny ordning

11.50-12.00: Oppsummering og veien videre
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9 nye
installasjoner

Samarbeid
Utforsking
Kreativitet
Åpne oppgaver
Ulike fenomener



Illusjoner kan oppleves til uke 10, 

VR fortsetter
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12. Februar
For jenter i 9.-10. trinn,

og VGS. I følge med 

lærer
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56.-7. mars: Skaperfestival på VilVite



26. mars: ungdomskveld uten foreldre: Helsesista
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Sammen med VilVite har 5.-7. trinn laget komposisjoner som kan bli 

fremført 18. april, familiekonsert ved Bergen filharmoniske orkester
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Den algoritmiske tenkeren

Tilbud til 6. trinn: utstyr og pedagogisk opplegg



Kroppen: nytt temaområde med flere nye installasjoner

Åpner i slutten av mars





2020-21 skoletilbud bestilles fra tidlig mai

• Alle læringstilbud knyttet til Fagfornyelsen

• Lærersider med mer film

• Ny plattform for for- og etterarbeid
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Gruppearbeid
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Problemstillinger

• Hvordan kan et besøk på VilVite inngå i dybdelæring?

• Hvordan jobbe utforskende sammen med VilVite? 

• Hvordan kan skole og VilVite legge opp til arbeid med tverrfaglig tema? 
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Velg en problemstilling

• Hvilken rolle bør lærer ha i forbindelse med et besøk på VilVite, og hvordan skal vi få 

dette til? 

• Hva trenger du som lærerstudent fra VilVite? Under studiet og videre fremover? 

• Innspill til utforming av ny portal for for- og etterarbeid hos VilVite

• Programmering med VilVite: hva trenger du og elevene dine? 
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Velg en problemstilling

• Hvordan kan vi nå ut med informasjon til deg og dine kolleger/ medstudenter: idemyldring rundt 

kommunikasjon

• Hvordan ønsker du at dine elever skal lære i forbindelse med et besøk på VilVite? 

• Idemyldring rundt ny ambassadør-ordningen

• Forbedring: 

A) Hva er bra på VilVite i dag, og bør videreføres/ styrkes? 

B) Hva bør endres eller gjøres noe med?
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Veien videre
Bli med, meld din interesse til Anna Trøite Sandven (ats@vilvite.no)
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Bli med videre!

Dypdykk i læreplanene: bli med i ressursgruppe for utvikling av læringstilbud på VilVite. Få 
vikarmidler

– 1.-7. trinn

– 8.-10. trinn

– VGS

Kan vi snakke med deg på din skole?

– Hva er dine og dine kolleger behov og ønsker?

Ressursgruppe for lærerstudenter

– Hva trenger du nå, og etter utdanning?

Ressursgruppe for ambassadør-ordningen. Få vikarmidler

– Hva trenger du av et lærernettverk?

Noe som høres spennende ut? Send e-post til ats@vilvite.no
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