Vi har gleden av å ønske deg velkommen til

Læringsassistentcampen 2021
-Et to dager intensivkurs som skal være med å
utruste deg til å bli en god læringsassistent for våre
studenter neste studieår

11. – 12. August 2021
Sted: Skottevik Camping
Vi gjør oppmerksom på at programmet kan bli endret i forhold til nye
smitteregler som måtte komme før programmet starter

Dag 1 Onsdag 11. august
08.00

Avgang buss fra Campus Kristiansand og Campus Grimstad

08.45

Oppmøte, registrering og servering av kaffe, te og enkle
rundstykker

Hovedbygget – Torvstua

09.00

Velkommen til Læringsassistentcampen 2021!

Thomas og Lillian

09.10

What is learning? (Denne går på engelsk)

Simon Goodchild, MatRIC

10.00

Kaffepause

10.15

Menneskemøtekompetanse

11.00

Pause

11.15

Menneskemøtekompetanse fortsettelse

Eva Dønnestad

12.00

Lunsj

Brygga Restaurant

13.00

Kroppsspråk

Lise Barsøe

13.45

Pause

14.00

Kroppsspråk fortsettelse

14.45

Kaffepause

15.00

Hjerneforskning

Andreas Prinz

16.00

Oppsummering og praktisk info for resten av dagen

Lillian Egelandsaa

16.00

Siden det er lenge til middag blir det servering av wraps til alle
etter at programmet er ferdig.

Lillian Egelandsaa

16.10

Egentid, - kan brukes til båter, kano, minigolf og sosiale treff

19.00

Oppsummering på «Brygga Restaurant»

Thomas Gjesteland

19.30

Middag

Brygga Restaurant

Eva Dønnestad

Lise Barsøe

VIKTIG
I forbindelse med koronasituasjonen har vi kritisk gått gjennom programmet og sett på risiko for
spredning hvis noen skulle være syke. Vi kommer til å holde god avstand til hverandre i forbindelse
med undervisning og bespisning. Vi oppfordrer også den enkelte til å holde god håndhygiene, og
være nøye med å holde god avstand til de andre på samlingen. Det er viktig at hver enkelt tar dette
ansvaret. Dersom landet igjen skulle bli nedstengt, noe vi ikke håper på, vil kurset måtte foregå
digitalt.
MatRIC dekker kostnader alle kostnader med kost og losji. Gratis buss onsdag 11.8. fra Campus
Kristiansand og Campus Grimstad kl 08.00. Retur torsdag 12.8. kl 15.30 til begge campuser.
Alle deltakere mottar lønn for 10 timer som kompensasjon for begge dagene, (studentassistent
lønn). Hvis noen føler seg syk før avreise, må terskelen være lav for å holde seg hjemme.
Lønnskompensasjon vil også bli gitt i disse tilfeller. Gi beskjed til Lillian Egelandsaa på telefon
90842396 dersom du har spørsmål om dette.

Dag 2 Torsdag 12. august
08.00

Frokost blir servert fra kl 08.00

08.55

Vi pakker oss ut av rommene og leverer nøkkel i Torvstua til Lillian

09.00

Hvordan fostre matematisk tenkning?

10.00

Kaffepause

10.15

Hvordan fostre matematisk tenkning? Fortsettelse

Linda G. Opheim

10.45

Vi deler de ulike gruppene inn i parallellsesjoner og treffer de ulike
faglærere (Se gruppeinndeling i tabell under)

Se romfordeling under

12.00

Lunsj

Brygga Restaurant

13.00

Hvordan hjelpe andre studenter til å få bedre forståelse av
matematikken? (Dette går på engelsk)

Simon Goodchild

14.00

Kaffepause

14.15

Varsling og si fra

Eirik Andreas Mo

14.30

Studenter med norsk som 2. språk

Hanne Andersen
Steinsland

14.45

Oppsummering fra Thomas

Thomas Gjesteland

15.15

Takk for nå og vel hjem

Lillian Egelandsaa

15.30

Hjemreise med buss

Brygga Restaurant
Linda G. Opheim

Med forbehold om endringer i programmet pga koronasituasjonen og andre forhold

1.
2.
3.
4.
5.

Gruppeinndeling:
Kalkulus, Algebra og Programmering- Kristiansand
Økonomi matematikk - Kristiansand
MatRIC Drop in - Kristiansand og Grimstad
Ingeniør matematikk - Grimstad
FYSE

Faglærere
Olav, Trine
Kristoffer
Elna, Lillian
Thomas, m fler
Vilde, Leif Arne, Halvard

Rom
Torvstua
Torvstua
Torvstua
Sofakroken utenfor Torvstua
Kaptein Gregersen - møterom

Praktisk informasjon:
Det blir innkvartering i hytter og leiligheter med eget soverom inkludert sengetøy og
håndklær. Vi bor i to- og tre manns hytter så dere må dele bad/oppholdsrom med andre.
Vi gjør oppmerksom på at programmet kan bli endret i forhold til nye smitteregler som
måtte komme før programmet starter
Kontakt Lillian Egelandsaa, prosjektleder MatRIC for spørsmål
Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching.
Senter for fremragende utdanning (SFU).
Velkommen til en lærerik og spennende læringsassistentsamling!

Kursholdere:
Thomas Gjesteland er professor og leder av MatRIC, og har
doktorgrad i romfysikk fra Universitetet i Bergen.

Simon Goodchild er professor i matematikkdidaktikk ved UiA og
har ledet MatRIC i en årrekke. Han har mer enn 40 års erfaring som
lærer, som matematikklærerutdanner og som forsker i matematikk
didaktikk.
Eva Dønnestad har bakgrunn som spaltist, gründer,
formidlingsleder, NRK-kåsør, poet, forteller og foredragsholder.
Hun har utdanning innen journalistikk, nordisk, engelsk og religion.
Sertifisert i PLA- internasjonal deltakende metodikk og
fagformidlingsleder ved RVTS Sør i ti år. Nå er hun ansatt ved UiA
for å jobbe med MenneskeMøteKompetanse ved ulike fakultet.

Lise Barsøe Er universitetslektor i pedagogikk og underviser både i
lærerutdanningen og i veiledningspedagogikk. Hun er opptatt av
hvordan det kan legges til rette for andres læring og utvikling.

Andreas Prinz er professor i data på IKT og er interessert i nye
opplegg for undervisning og læring. Han har jobbet i flere år med
metoder for selvutvikling og har veiledet mange studenter

Linda G. Opheim er universitetslektor i matematikkdidaktikk ved
UiA og er en del av MatRIC-teamet. Hun har flere års erfaring som
lærer i norsk skole, og har undervist og forsket ved UiA siden 2011.

Lillian Egelandsaa er prosjektleder for MatRIC. Hun koordinerer
det meste av aktivitet for MatRIC samt ansvar økonomi og budsjett
for senteret.

Velkommen til å bli med på Læringsassistentcampen 2021!

