Oppikrimdagene 2022 – Radisson Blue Hotel Tromsø
Opplæring innenfor kriminalomsorgen
Onsdag 4. mai

Parallelle sesjoner
Digital skole – Ny IKT-plattform for opplæring innenfor kriminalomsorgen

13:30 – 15:00

Digital skole

Del 1
I sesjonens første del tar vi dere med inn i bakgrunnen for og formålet med
prosjektet Digital skole. Dette prosjektet har som mål å bidra til en
opplæringsframtid i tråd med lov, forskrift og behov for innsatte elever, på en
måte som ivaretar kriminalomsorgens krav til sikkerhet. Sesjonen legger
hovedvekt på ett av de nye elementene i løsningen - Teams for Education.
Denne kommer i tilpasset utgave, og vi sier noe om mulighetene i dette
verktøyet for elevgruppene i OiK. Dere får også refleksjoner og erfaringer sett
fra Mandal vgs sitt ståsted – pilotlokasjon i prosjektet - sitt ståsted.
Ved Arne Svindland (Mandal vgs/Agder fengsel avd. Mandal), Bent Dahle Hansen
(SFVL), Helge Nordvik (VLFK) og Anne Høy Horsberg (VLFK)

15:00 – 15:30

Pause

15:30 – 16:30

Digital skole

Del 2
I andre del av sesjonen går vi nærmere inn på demonstrasjoner av Teams for
Education for pedagogisk bruk, og ser på hvordan verktøyet kan tenkes inn i
opplæringsverdenen innenfor murene. I sesjonsdelen blir det også rom for å
kommentere og stille spørsmål, og løfte behov og og utfordringer ved digital
pedagogisk praksis innenfor en sikkerhetskultur.
Ved Arne Svindland (Mandal vgs/Agder fengsel avd. Mandal), Bent Dahle Hansen
(SFVL), Helge Nordvik (VLFK) og Anne Høy Horsberg (VLFK)
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Presentasjon av innleggsholdere

Parallelle sesjoner
Digital skole – Ny IKT-plattform for opplæring innenfor kriminalomsorgen
Helge Nordvik er DFS-pedagog og Anne Høy Horsberg er DFS-koordinator i Vestland fylkeskommune.
VLFK har siden 2017 hatt et overordnet koordinerende og innholdsmessig ansvar for IKT-løsningen
DFS som brukes i norske fengsel. Bent Dahle Hansen arbeider dels som skolens driftsansvarlig ved
Grønland voksenopplæring, og dels hos Statsforvalteren i Vestland som IKT-rådgiver. Bent har i over
mange år arbeidet i forvaltningssamarbeidet omkring IKT i opplæring innenfor kriminalomsorgen.
Bent, Helge og Anne har deltatt i prosjektet med perspektiv på opplæring innenfor
kriminalomsorgens samlede behov.

Arne Svindland er er lærer ved Mandal videregående skole og underviser matematikk og naturfag i
Agder fengsel avd. Mandal. Dette høysikkerhetsfengselet er pilotlokasjon i prosjektet. Arne er i
prosjektet vår mann på innsiden, og tester ut løsningen i praksis sammen med elevene. I prosjektet
formidler han behov som lærere har knyttet til undervisning, og gir innspill i utviklingen av den nye
IKT-løsningen.
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