
 

DEKOM samling 3: Tverrfaglige temaer  
Mandag 28.september 2020 (uke 40), kl. 0900-1400 

Takk for at du har lyst til å være med også på denne tredje DEKOM-samlingen, som vi har 
bestemt oss for å gjennomføre digitalt. På seminaret vil det både bli faglige innlegg som 
utdyper hva det å jobbe med de tverrfaglige temaene fra læreplanen kan innebære i 
musikkfaget, og gruppediskusjoner om hvordan elever i barne- og ungdomskolen kan arbeide 
praktisk med tematikken. Vi skal gi oss god tid til erfaringsutvekslingen mellom deltakerne i 
seminaret.  Det er Camilla Kvaal og Live Weider Ellefsen fra Høgskolen i Innlandet som har 
det overordnede faglige ansvaret, og leder arbeidsøktene. 

Før seminaret:  

• Last ned ‘Zoom Client for meetings’ hvis du ikke har applikasjonen fra før. Du kan 
laste ned Zoom gratis fra https://zoom.us/download	

• Det kan være lurt å benytte et headset med mikrofon under seminaret, men 
datamaskinens egen mikrofon/høyttaler kan også fungere bra nok. 	

• Er Zoom nytt for deg? Møt gjerne opp for en hjelpeøkt i forkant av seminaret. Vi er i 
tilgjengelige Fellesrommet (se lenke nedenfor) fra 08.30. 	

Forarbeid:  

Les overordnet del kapittel 2.5 om de tverrfaglige temaene. Les også om de tverrfaglige 
temaene under musikk/musikk samisk.  

1) Er det noe av det du leser som inspirerer deg? Er det noe som sammenfaller med dine 
egne verdier og motivasjoner for det å være musikklærer? Er det noe du oppfatter som 
potensielt problematisk ved det du leser?  

2) Velg et annet fag enn musikk og les dette fagets planer. Finn noe du synes hadde vært 
spennende å koble med musikkundervisninga, enten under beskrivelsen av de 
tverrfaglige temaene eller kompetansemålene (eller en kombinasjon). 

Under seminaret: 	

• Ha denne pdf-fila åpen på datamaskinen din slik at du har enkel tilgang til 
Zoomlenkene som er nødvendige for å delta i de ulike arbeidsøktene. 	

• Sørg for at navnet på profilbildet er ditt eget navn, vi vil gjerne vite hvem du er J	
• Skru gjerne på videofunksjonen, det er hyggelig å se hverandre! Men ‘mute’ 

audiofunksjonen når du ikke snakker selv. 	
• Når som helst kan du skrive meldinger og spørsmål i chat-feltet, til alle eller til 

enkelte deltakere. Under Camilla og Lives presentasjoner 

 



Aktuelle Zoomrom:  

Vi skal jobbe i tre forskjellige rom. Lenkene finner du her. Hvilket rom vi skal treffes i 
fremgår av programmet nedenfor.	

• Fellesrommet: 
https://inn.zoom.us/j/63895431351?pwd=UURHek10OGZTK1o0TnNMZldsZ1A0Zz
09 	

• passord 492191	
• Grupperom 1-7: 

https://inn.zoom.us/j/61630543106?pwd=RzYzZmdaWWtkYWxwdGZVZ1VtbE43Z
z09	

• passord 852903	
• Grupperom 8-10: 

https://inn.zoom.us/j/62021873841?pwd=NEZtWGNKWjhqanBhNFM3V2xOQlZXU
T09 

• passord: 906656 

08:30 – 09:00 Fellesrommet er åpent, og vi er tilgjengelige for teknisk 
support  

Møtested: Fellesrommet 

Ø Møt opp hvis du er usikker på hvordan Zoom virker, eller vil sjekke at lyd og video 
fungerer. Eller hvis du bare vil se ansiktene til folk og drikke kaffe før vi starter J 
Alle er velkomne! 

09:00 – 09:30 Velkommen, og introduksjon til arbeidet med tverrfaglige 
tema i musikkfaget  

Møtested: Fellesrommet 

09:30 – 10:00 (ca) Gruppediskusjoner  

Møtested: Fellesrommet 

Ø Vi rister terning, og kaster dere ut i ulike ‘breakout-rooms’. Her treffer dere en liten 
samling kolleger fra andre skoler, og får mulighet til å utveksle meninger og 
refleksjoner. Bruk spørsmål 1 fra forarbeidet som utgangspunkt for samtalen.  

10:00 – 10:15 Pause  

10:15 – 10:45 Introduksjon til temaet folkehelse og livsmestring  

Møtested: Fellesrommet 

10:45 – 11:45 Gruppearbeid 1, folkehelse og livsmestring  

Møtesteder: Grupperom 1-7 og Grupperom 8-10 



Ø Nå etablerer vi to ulike rom for gruppearbeid, et for dere som er mest interessert i 
musikkundervisningen for 1-7 trinn, og et rom for dere som er mest interessert i 
musikkundervisningen for 8-10 trinn.  Vi jobber etter hvert i breakout-rooms, og 
Camilla og Live besøker dere underveis. 

11:45 – 12:15 Lunsjpause  

Ø Spis gjerne lunsj i fellesrommet! Eller ta deg en rask tur ut J 

12:15 – 12:45 Introduksjon til temaet demokrati og medborgerskap 

Møtested: Fellesrommet 

12:45 – 13:45 Gruppearbeid 2, demokrati og medborgerskap  

Møtesteder: Grupperom 1-7 og Grupperom 8-10 

Ø Nå jobber vi med trinnrelaterte oppgaver igjen, på samme måte som tidligere 

13:45 – 14:00 Oppsummering og adjø. Evaluering av økta på nettet i 
etterkant.  

Møtested: Fellesrommet 

 

  


