Standarder for bruk av teknologi
på Sandvika vgs 2017-18

Målsetting
Som elev på
Sandvika vgs skal
du oppleve at
teknologi bidrar til at
du aktivt lærer det
du skal i fagene,
samtidig som du
utvikler den digitale
kompetansen din.
Digital kompetanse
handler om både å
ha kunnskap om
digitale verktøy og
tjenester, og å
kunne bruke
teknologien på en
smart måte. Digital
kompetanse handler
i tillegg om
holdninger og
dømmekraft.

DENNE STANDARDEN FORTELLER DEG HVA
DU KAN FORVENTE NÅR DU SKAL BRUKE
TEKNOLOGI I OPPLÆRINGEN PÅ SANDVIKA
DU FÅR GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING I DIGITALE
VERKTØY OG TJENESTER:
• Hvordan du bruker og vedlikeholder din PC/Mac
• Office 365 med Word, PowerPoint, Excel, OneNote.
• Ordbøker og oversettelsestjenester
• Hvordan du organiserer dokumenter og filer
• Hvordan du søker etter og finner informasjon
DU VIL OPPLEVE AT PLANER, DOKUMENTASJON AV
LÆRINGSPROSESSER OG VURDERING ER
TILGJENGELIG DIGITALT
• Årsplaner, og bruk av planleggeren hver uke der man
finner læreplanmål og vurderingskriterier for alle fag
• Tilbakemeldinger fra lærerne som hjelper deg til å forstå
hvordan du kan forbedre deg
• Oversikt over karakterer i it:slearning og fravær og
anmerkninger i Skolearena.
DU VIL OPPLEVE AT DIGITALE RESSURSER OG
TJENESTER BRUKES I FAGENE:
• Digitale ressurser som dekker kompetansemålene i hvert
enkelt fag, og som er tilgjengelige på eksamen
• Ressurser fra NDLA
• Verktøy som er utviklet spesielt for enkeltfag,
matematikkverktøy, tegneprogram, simulatorer og videoer
• Verktøy som kan brukes til å skape og til å dokumentere
kunnskap og ferdigheter, for eksempel foto, film og lyd
• Spill og quiz-verktøy, samt sosiale medier
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på Sandvika vgs 2017-18

Ny digital
skolestrategi
Høsten 2017 la
regjeringen frem en
digitaliseringsstrateg
i for skolen.
Strategien for skolen
har tre hovedområder:
1. Elevenes læring
og digitale
kompetanse
2. Digitale
ferdigheter og
teknologi i
opplæringen,
herunder
digitale
læremidler
3. Kompetanse

DU FÅR MULIGHETEN TIL Å LÆRE MER VED Å
SAMHANDLE MED DIGITALE VERKTØY:
• Verktøy som gjør det mulig å samskrive, skape og dele
• Verktøy som gjør det mulig å samhandle uten å være
fysisk til stede, for eksempel Skype
DU VIL OPPLEVE AT DIGITALE VERKTØY BRUKES FOR
Å TILPASSE OPPLÆRINGEN:
• Programvare og verktøy som hjelper deg som har lese- og
skrivevansker eller spesielle behov.
DU VIL FÅ UTVIKLET DEN DIGITALE DØMMEKRAFTEN
DIN VED AT DU JOBBER MED:
• Personvern
• Nettvett
• Å bruke, vurdere og vise til kilder, Kildekritikk og
informasjonskompetanse
• Å bli bevisst på hvordan du lærer, og hvilke muligheter
teknologien gir
• Å delta i og utvikle nettverk som gjør at du lærer mer
• Å utvikle en positiv digital profil ved å bli bevisst på
hvordan du fremstår på nettet
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