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Praktisk informasjon 

Side 2 Side 2 

 

Påmelding: 

Bestilling av kurs gjøres ved å sende Haukåsen skole en be-

hovsmelding og krysse av for kurs/kompetanseheving. Skjemaet 

ligger på skolens hjemmeside under «Veiledning og kurs» og 

heter «Behovsmelding for tjenester fra byomfattende kompetan-

seenhet». Barnehager benytter skjemaet «Søknad om spesial-

pedagogisk hjelp fra Utdanningsetaten» 

Påmelding til kurs som avholdes på Haukåsen skole gjøres 

elektronisk.  

 

Betaling: 

Alle kursene er gratis for ansatte i skoler og barnehager i  Oslo 

Kommune, bortsett fra kurset Talking Mats.  

 

Talking Mats: 

Ansatte i skoler i Oslo betaler kr 500 for lunsj og kursmateriell. 
Øvrige deltakere betaler kr 2000.  
 

Parkering: 

Haukåsen skole har få parkeringsplasser. Vi oppfordrer derfor til 

bruk av offentlig kommunikasjon. 
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Haukåsen skole er en bydekkende kommunal spesial-
skole, som gir et helhetlig tilbud til elever med nevrologisk 
betingede vansker og elever med multifunksjonshemming. 
Skolen tilhører kompetanseenheten for gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker.   
 
Skolens utadrettede virksomhet gir veiledning og spesial-
pedagogisk hjelp til barnehager, grunnskoler og videregå-
ende skoler i Oslo innenfor områdene: 

 Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

 Datatekniske hjelpemidler og programvare (IKT) 

 Tilrettelegging av fysisk og faglig læringsmiljø 

 

Spørsmål kan rettes til Bente Hovland,   
e-post: bente.hovland@ude.oslo.kommune.no  
tlf: 23 46 65 10 (sentralbord 23 46 65 00)  
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 Kursdato 10.10.19 kl. 08.30-14.30  
på Nav, hjelpemiddelsentralen.  

Påmelding: nav.no 
 

Kom i gang med ASK 
 

Kurset er også et bestillingskurs 
 

 
 

Et innføringskurs for deg som ønsker kunnskap om 
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 
 
På kurset får du bl.a. vite mer om:  
 Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon  
 Ulike systemer og hjelpemidler  
 Hvem kan ha nytte av ASK  
 Hvordan komme i gang  
 Kartlegging · 
 Praktiske eksempler på bruk av ASK  
 
Bestillingskurset har en varighet på 3-4 timer  
 
Kursansvarlig: Lise Aaslund  
Lise.aaslund@osloskolen.no 
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  Kursdato 21.11.19 kl 14.00-16.00 
Elektronisk påmelding innen 14.11.19: 

https://no.surveymonkey.com/r/numicon19 

BRUK AV NUMICON  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Konkretiseringsmateriellet Numicon er svært godt egnet 
for elever med spesielle behov. Workshopen  viser prak-
tisk bruk av Numicon i matematikkundervisning for elever 
med lærevansker. 
   
Innhold: 
 Presentasjon av Numicon                 

          Hvordan integrere og bruke materiellet i matematikk-
undervisningen 

 Gruppearbeid 
  
Varighet: 2 timer 
Antall deltakere: 8—10 
Kurset er også et bestillingskurs.  
 
Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth  
synnove.hoelseth@osloskolen.no 
  

 

  

https://no.surveymonkey.com/r/numicon19
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Side 6 

Kursdato 19.09.19  kl. 13 –16 på Haukåsen skole.  
Elektronisk påmelding innen 12.09.19: 

https://no.surveymonkey.com/r/tavlersept19 
  

INTERAKTIVE TAVLER,                 
SMART BOARD I SPESIAL- 

UNDERVISNINGEN  
 
 
 
 

 
 
 
Kursets innhold: 
 Praktiske eksempel på hvordan man kan bruke Inter-

aktive tavler i undervisningen 
 Gjennomgang av grunnleggende funksjoner i Smart 

Notebook 
 Lære å hente symboler fra verktøyprogram, som 

f.eks Boardmaker og Symwriter 
 Gjennomgang av malene i SmartLab og lage        

oppgaver i malene 
 
Ta med egen PC med programvaren Smart Notebook in-
stallert (Gratis lisens i Osloskolen) 

Maks. 15 deltagere 

 
Kursansvarlig: Jorid Grønnesby  
jorid.gronnesby@osloskolen.no 

https://no.surveymonkey.com/r/tavlersept19


 

 

           Haukåsen skole — Utadrettet virksomhet 

Kursdato 24.10.19 kl. 13 –16 på Haukåsen skole.  
Elektronisk påmelding innen 17.10.19  

https://no.surveymonkey.com/r/notebookokt19 

 
WORKSHOP I  

SMART NOTEBOOK 
 
 
 
 
 

 
 
 
Workshop for de som har grunnleggende ferdigheter i 
Smart Notebook. 
 
Deltagerne jobber med egne undervisningsopplegg, kom-
mer med innspill til hva de vil vi skal gjennomgå, deler 
erfaringer og eventuelle spørsmål med gruppa. 
Ta med egen PC med programvaren Smart Notebook in-
stallert (gratis lisens i Osloskolen)  

Maks. 15 deltagere.  

 

Kursansvarlig: Jorid Grønnesby  
jorid.gronnesby@osloskolen.no 
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Side 8 

Bestillingskurs 
  

WORKSHOP BOARDMAKER  
  
  
  

  
  
  
 

 

Boardmaker er et verktøyprogram som kan brukes til å   

lage symbolisert materiell og kommunikasjonsløsninger til 

elever som har behov for alternativ og supplerende kom-

munikasjon  og/eller visuell støtte. 

  

Dette er et kurs for deg som: 

 skal starte opp med Boardmaker 

 lære grunnleggende funksjoner for å lage                   

kommunikasjonsmateriell og –oppsett.  

  
  

Varighet: 2 timer 
  
Kursansvarlig: Hanne Sofie Midtlin     
hanne.midtlin@osloskolen.no 
  



 

 

Bestillingskurs 
 

WORKSHOP SYMWRITER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Workshop for ansatte i skolen, spesialpedagoger,           
lærere og assistenter 
 
Innhold: 
 Gjennomgang av programmets grunnfunksjoner 
 Eksempler på bruk av programmet 
 Deltakerne får praktiske oppgaver å jobbe med 
 
 
Ta med egen PC med programvaren installert.  
 

 
   Kursansvarlig: Hanne Sofie Midtlin     
hanne.midtlin@osloskolen.no 
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Kursdato 07.11.19 kl. 08.30— 14.30   
på Haukåsen skole. Påmelding innen 31.10.19  

https://no.surveymonkey.com/r/ASK19 
 

Opplæring i fagene norsk og mate-
matikk for elever som benytter ASK 

 

 

 

 

Kurset har fokus på hvordan du som lærer kan jobbe med fage-
ne norsk og matematikk for ASK-brukere. Det forutsettes at 
kursdeltakerne har kjennskap til normal lese- og skriveopplæ-
ring/lese- og skriveutvikling. 

Kursets innhold: 

Norsk:  
- Metodikk og praktiske eksempler på hvordan man kan  jobbe 
med delferdigheter for å lære ASK-brukere å lese og skrive. 
- Kartlegging 
- Betydningen av et godt språkmiljø 

 Matematikk 
- Utvikling av matematikkfaget 
- Hvordan kan vi bygge det matematiske språket? 
- Tilrettelegging for deltagelse for ASK-brukere i                       
matematikkundervisning. 

Kursansvarlig: Hanne Sofie Midtlin      
 hanne.midtlin@osloskolen.no 
  Side 10 
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Bestillingskurs 
 

WORKSHOP I  ROLLTALK  
DESIGNER FOR PRINT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Workshopen tar utgangspunkt i deltakernes behov.  
 
Workshopens innhold:  
 Deltakerne er med på å forme workshopen ved å 

dele erfaringer og spørsmål rundt egne oppsett.  
 Det blir vist noen eksempler på hvordan RollTalk  
 Designer for print kan brukes.  
 
Ta med PC med RollTalk Designer for Print.  
 

Varighet 2-3 timer 

 

Kursansvarlig: Jorid Grønnesby  
jorid.gronnesby@osloskolen.no 
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TALKING MATS   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Talking Mats kan hjelpe mennesker med kommunikasjons-

vansker og/eller kognitive vansker til å uttrykke meninger 

knyttet til et tema. Samtaleleder stiller åpne spørsmål, del-

takeren svarer ved å plassere bilder/symboler under en vi-

suell vurderingsskala på en matte. 

  
 

Pris:  

Ansatte i skoler/barnehager i Oslo betaler kr.500 for lunsj + 
kursmateriell. Øvrige deltakere betaler kr.2000.  
 
Antall deltakere:  minimum 6 deltakere for at kurset 

gjennomføres.  
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Talking Mats-kurs på Haukåsen skole 

Dag 1: 17.10.19 kl. 08.30–14.30 

Dag 2:  14.11.19.19 kl. 08.30–14.30 

 

Elektronisk påmelding innen 10.10.19  

https://no.surveymonkey.com/r/TMokt19 

 

Kursets innhold:      

Dag 1:  

 Teoretisk gjennomgang/bakgrunn  

 Demonstrasjon og bruk av metoden.  

 Deltakerne må gjennomføre hjemmeoppgave       

mellom dag 1 og 2.  

 

Dag 2:    

 Erfaringsutveksling om hvordan Talking Mats har 

fungert.  

 Vi ser på filmopptak av hver deltaker og gir                  

tilbakemelding til hverandre  

 

 

Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth  
synnove.hoelseth@osloskolen.no 

 

 

https://no.surveymonkey.com/r/TMokt19


   

 

 

INNFØRING I TEGN-TIL-TALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurset er på begynnernivå og har som mål: 
 at deltakerne skal lære å produsere og avlese tegn  
 å  inspirere til å skape et språkmiljø der tegn brukes 
 å lære og bruke verktøy for å finne tegn og lage        

materiell 
 å selvstendiggjøre deltakerne til å komme i gang med å 

bygge opp et tilpasset ordforråd  
 
Oppbygging av tegn-til-tale-kurset:  
Kursleder har korte presentasjoner med teori. Vi gjennomgår 
tegn i ca. 4 kategorier og øver på disse. Kursdeltakerne vur-
derer hvilke tegn de har behov for og lærer hvordan de kan 
finne fram til disse. 
 
For å få utbytte av kurset må deltagerne gjøre en egeninn-
sats. Det blir gitt hjemmeoppgaver som presenteres i  
plenum.  
 
Kurset er gratis. ‘ 
Maks. 23 deltakere pr. kurs.  
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Kursrekke 1 29.08.19, 12.09.19., 26.09.19., 17.10.19. 
– alle dager kl.15-17  
Ansvarlig: Lise Åslund lise.aaslund@osloskolen.no  
Påmelding innen 22.08.19 
https://no.surveymonkey.com/r/TTT1aug19 
 
 
Kursrekke 2: 12.09.19, 26.09.19, 10.10.19, 31.10.19 
 –  alle dager kl. 08-10 
Ansvarlig: Hanne Mdtlin hanne.midtlin@osloskolen.no   
Påmelding innen 05..09.19 
https://no.surveymonkey.com/r/TTT2sept19 
 
 
Kursrekke 3: 31.10.19, 14.11.19, 28.11.19, 12.12.19           
— alle dager kl.15-17  
Ansvarlig: Ida Skredlund ida.skredlund@osloskolen.no  
Påmelding innen 24.10.19  
https://no.surveymonkey.com/r/TTT3okt19 

 
 Side 15 

mailto:lise.aaslund@osloskolen.no
https://no.surveymonkey.com/r/TTT1aug19
mailto:hanne.midtlin@osloskolen.no
https://no.surveymonkey.com/r/TTT2sept19
mailto:ida.skredlund@osloskolen.no
https://no.surveymonkey.com/r/TTT3okt19


   

 

Side 16 

Kursdato 10.10.19, klokka 12:00- 16:00.  
Elektronisk påmelding innen 03.10.19 

https://no.surveymonkey.com/r/leseskriveokt19 
 

Lese- og skriveprogrammer for elever 
med dysleksi 

 
Formålet med kurset er å gi en innføring i ulike program, og det 
anbefales å ha tilgang til programmet ved oppmøte. Dette enten 
via å kjøpe lisens, eller laste ned prøveversjon. Kurset er todelt, 
men ønsker en å få et innblikk i flere program kan en delta på beg-
ge øktene.  
Økt 1 (12-14): Lingdys 4 på PC og iPad  
Økt 2 (14-16): CD- ord 10, samt Intowords Cloud og Intowords 
iPad  
Med programmene kan du blant annet:  

Benytte stavekontroll og få ordforslag 
Få tekst opplest 
Utvide ordforrådet via ordbøker  

Introduksjonens innhold:  
Innføring/ workshop i programmene 
Hvem kan søke til NAV, og hvordan gjøre det?  
Andre ressurser for elevene  

Prøveversjoner: 
https://lingit.no/nedlasting/  (Lingdys 4) 
https://www.mv-nordic.com/no/inspirasjon/gratis-proveperiode/ 

(Intowords + CD- ord)  
https://lingit.no/nedlasting-ipad-chrome/ (Lingdys for iPad/ 

Chrome)  
Kursansvarlig: Ida Skredlund, ida.skredlund@osloskolen.no  
  

https://no.surveymonkey.com/r/leseskriveokt19
https://lingit.no/nedlasting/
https://www.mv-nordic.com/no/inspirasjon/gratis-proveperiode/
https://lingit.no/nedlasting-ipad-chrome/
mailto:ida.skredlund@osloskolen.no
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Bestillingskurs/ workshop  

 
Workshop i Lingdys 4, CD- ord 10 eller 

IntoWords på din skole 
 

 
 
Programmene brukes av elever med dysleksi eller spesifikke lese- og 
skrivevansker, samt elever med motoriske vansker.  
Vi gir en innføring og workshop i et eller flere av ovennevnte 
dataprogram/apper. Kurset holdes for elever, foresatte og lærere når 
hjelpemidlene er kjøpt/ innvilget fra NAV. Skolen kan også bestille 
kurs for kompetanseheving til personale.  
Vi tilbyr en innføring i følgende program:  
 
For PC:  

Lingdys 4  
CD- ord 10  
Intowords Cloud 

For iPad:  
Lingdys 
IntoWords 
Dikteringsfunksjon 
Innstillinger og tilgjengelighet 

Deltakerne må ha programmene/appene installert, slik at de er klare 
til bruk på kurset.  

Kursets varighet: 2 og ½ time 
 
Kursansvarlig:   
Ida K. Skredlund, ida.skredlund@osloskolen.no   

mailto:ida.skredlund@osloskolen.no


   

 

Kursdato 05.09.19 kl. 12.00- 15.00 på Haukåsen skole.  
Elektronisk påmelding innen 29.08.19: 

https://no.surveymonkey.com/r/taktilsept19 
 

Å sammen utvikle dialogen gjennom 
kroppslig- taktil kommunikasjon 

 
 
 
 

 
 

Hvordan kan vi utvikle dialogen sammen med barn som 
kommuniserer med kroppen? Kurset tar for seg hvordan 
ansatte rundt mennesker med multifunksjonshemming kan 
bidra til mestring, deltakelse og livsutfoldelse gjennom 
kroppslig- taktil kommunikasjon.  
 
Det vil fokuseres på:  
 Taktil kommunikasjon  
 Å ha noe å snakke om  
 Å skape trygghet og forutsigbarhet  
 Samarbeid som støtter kommunikasjon 
 Videoanalyse  
 
 
Kursansvarlig: Ida Kristin Skredlund 

    Ida.skredlund@osloskolen.no  
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Kursdato 05.09.19 

Elektronisk påmelding innen 29.08.19 
https://no.surveymonkey.com/r/rflsept19 

 
 

ROUTES FOR LEARNING 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
  
 
Routes for Learning er et kartleggingsverktøy for elever 
med multifunksjonshemming. 
  
Kursets innhold: 
 Bakgrunn 

 Gjennomgang av kartleggingsverktøyet Routes for  

 Learning 

 Film og gruppeoppgaver 

  
Varighet:  1 1/2 time 
   
Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth 
       synnøve.hoelseth@osloskolen.no 

https://no.surveymonkey.com/r/rflsept19


   

 

Bestillingskurs 
 

 Hjernesynshemming 
CVI 

  

  
  
  

  

  

  
  

Et kurs for deg som har barn/elever med                            
hjernesynshemming (Cerebral Visual Impairment, CVI) 
  
Kursets innhold: 
 Årsak og kjennetegn 

 Hva er viktig å ta hensyn til i opplæring og                       
tilrettelegging 

  Praktiske eksempler og film 
  
Varighet: 1 1/2 time 
  
Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth  
synnove.hoelseth@osloskolen.no 


