Oppdatert 01.07.20

INNSTART FOR PED1002/1:
ÅRSSTUDIUM OG BACHELOR I PEDAGOGIKK
På grunn av Korona-epidemien, nødvendige smittevernhensyn og gjeldende nasjonale føringer for
gruppestørrelser, gjennomføres den offisielle åpningen av studieåret i mindre grupper, fordelt på
mandag 17. og tirsdag 18. august. Det vil bli sendt ut informasjon om hvilken gruppe den enkelte
student er plassert i, uka før studiestart. Kullet har en del undervisning i seminargrupper gjennom
studieåret og de første seminarene gjennomføres onsdag og torsdag i INNStart-uka. Informasjon om
seminargruppeinndelingen gis i forbindelse med den offisiell åpningen mandag 17. august og tirsdag 18.
august i uke 34.

MANDAG 17. AUGUST: FØRSTE GRUPPE
HVA?

NÅR?

HVOR?

•
•

10.15- 11.45

Auditorium B/Balberg

•
•

•

•

Offisiell åpning av studieåret
Presentasjon av sentrale ansatte
tilknyttet emnet
Informasjonsbolk
v/Studieadministrasjonen
Presentasjon av høstsemesteret
og hva det vil si å studere
PED1002/1
Informasjon om individuell
forberedelse til onsdagens
seminar
Navneopprop

MANDAG 17. AUGUST: ANDRE GRUPPE
HVA?

NÅR?

HVOR?

•
•

12.15- 13.45

Auditorium B/Balberg

•
•

•

•

Offisiell åpning av studieåret
Presentasjon av sentrale ansatte
tilknyttet emnet
Informasjonsbolk
v/Studieadministrasjonen
Presentasjon av høstsemesteret
og hva det vil si å studere
PED1002/1
Informasjon om individuell
forberedelse til onsdagens
seminar
Navneopprop
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TIRSDAG 18. AUGUST: TREDJE GRUPPE
HVA?

NÅR?

•
•

08.30- 10.00

•
•

•

•

Offisiell åpning av studieåret
Presentasjon av sentrale ansatte
tilknyttet emnet
Informasjonsbolk
v/Studieadministrasjonen
Presentasjon av høstsemesteret
og hva det vil si å studere
PED1002/1
Informasjon om individuell
forberedelse til onsdagens
seminar
Navneopprop

HVOR?
Auditorium B/Balberg

TIRSDAG 18. AUGUST: FJERDE GRUPPE
HVA?

NÅR?

•
•

10.15- 11.45

•
•

•

•

Offisiell åpning av studieåret
Presentasjon av sentrale ansatte
tilknyttet emnet
Informasjonsbolk
v/Studieadministrasjonen
Presentasjon av høstsemesteret
og hva det vil si å studere
PED1002/1
Informasjon om individuell
forberedelse til onsdagens
seminar
Navneopprop

HVOR?
Auditorium B/Balberg

ONSDAG 19. AUGUST: SEMINARGRUPPE A-, B- OG C
HVA?

NÅR?

HVOR?

•

08:15- 10.00

Seminargruppe A: G107/Campus

•
•
•

•

Hva er et læringsmiljø? Hva
kjennetegner et godt
læringsmiljø? Hvordan kan hver
enkelt bidra til å skape et godt
læringsmiljø? Det diskuteres i
grupper og i plenum
Forventningsavklaringer
Spørsmål og svar
Informasjon om individuell
forberedelse til neste dags
seminar
Overgang til Fadderuka og møte
med fadderne

Seminargruppe B: G203/Campus
Seminargruppe C: Aud G/Campus
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ONSDAG 19. AUGUST: SEMINARGRUPPE D- OG E
HVA?

NÅR?

•

10:15- 12.00

•
•
•

•

Hva er et læringsmiljø? Hva
kjennetegner et godt
læringsmiljø? Hvordan kan hver
enkelt bidra til å skape et godt
læringsmiljø? Det diskuteres i
grupper og i plenum
Forventningsavklaringer
Spørsmål og svar
Informasjon om individuell
forberedelse til neste dags
seminar
Overgang til Fadderuka og møte
med fadderne

HVOR?
Seminargruppe D: G107/Campus
Seminargruppe E: G203/Campus

TORSDAG 20. AUGUST: SEMINARGRUPPE A-, D- OG E
HVA?
•

•
•
•

Hva er pedagogikk? Diskusjon og
plenumsaktivitet med
utgangspunkt i
introduksjonskapittelet i
pensumboka «Pedagogiske
fenomener» (14 sider) og
studentenes egne erfaringer
Spørsmål og svar
Introduksjon av arbeidskrav A1a
Bli kjent med skolens lokaler og
medstudenter innenfor en sosial
og faglig ramme

NÅR?

HVOR?

09:00- 10:45 + tid til en sosial og
faglig aktivitet i grupper i
etterkant av seminaret

Seminargruppe A: G107
Seminargruppe D: K121
Seminargruppe E: K122

TORSDAG 20. AUGUST: SEMINARGRUPPE B- OG C
HVA?
•

•
•
•

Hva er pedagogikk? Diskusjon og
plenumsaktivitet med
utgangspunkt i
introduksjonskapittelet i
pensumboka «Pedagogiske
fenomener» (14 sider) og
studentenes egne erfaringer
Spørsmål og svar
Introduksjon av arbeidskrav A1a
Bli kjent med skolens lokaler og
medstudenter innenfor en sosial
og faglig ramme

NÅR?
11:00- 12:45 + tid til en sosial og
faglig aktivitet i grupper i
etterkant av seminaret

HVOR?
Seminargruppe B: K122
Seminargruppe C: G107

