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Kjære kursdeltakere og
foreldre til elever hos
Nyborg Pedagogikk, og
andre interesserte!
Velkommen til nytt
diskusjonsforum!
Høsten 2012 startet vi opp et
nettforum for pedagoger og
andre interesserte som ønsker å
diskutere og dele tips rundt
praktisk begrepsundervisning.
Vi oppdaget raskt at sidene var
lite brukervennlige. De var
dessuten reklamebasert, slik at
forstyrrende pop-up vinduer
stadig kom i veien.

Våren 2013 blir en
introduskjonsperiode med gratis
tilgang til siden. Senere vil
brukerne få tilgang til siden
gjennom et rimelig medlemsskap
i INAP. Slik får stiftelsen en viss
godtgjørelse for driftingen.
Studentmoderasjon.
Mange BU-pedagoger står
dessuten som medlemmer av
INAP allerede.

Derfor er nå hele forumet flyttet til
egne sider med en ny adresse:
www.inap.no/forum

Om du ikke allerede har fått
tilsendt brukernavn og passord,
trykker du på ”registrer deg”-feltet
oppe til høyre. Deretter fyller du
ut alle felt med rød stjerne og
registrerer deg med navnet ditt
som brukernavn.

Forumet driftes av stiftelsen INAP
– Institutt for Anvendt
Pedagogikk, en ideell stiftelse for

Inne på selve forumsiden kan du
så velge å gå videre til Forum
for BU av grunnleggende
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begrep eller Forum for BU av
fagbegrep, alt etter hva du er
interessert i. Under hvert av disse
forumene finner du to
underkategorier. Den ene er
ment for mer omfattende
veiledninger og kommentarer til
disse, den andre er ment for
utveksling av tips, spørsmål og
svar.
Prøv å holde orden ved å angi
fag/fagområde og begrep i
tittelen for den nye
diskusjonstråden, så blir det
lettere å finne fram for andre.

steder i Norge. Siden mange
lærerutdanningsinstitusjoner
fortsatt ikke underviser
Nyborgmodellene, er vi avhengig
av å lære av hverandre og drive
vår egen ”pionervirksomhet” på
lokale arbeidsplasser.
For å beholde engasjement og
drivet i dette utviklingsarbeidet er
det viktig å være tilknyttet et
faglig nettverk. Jeg ser dette
nærmest som en forutsetning for
å lykkes som BU-pedagog. Det
blir tungt å forsøke nye metoder
helt på egenhånd.

Innlegg og svar fra de gamle
forumsidene er blitt flyttet over så
godt det lar seg gjøre.
Jeg vil utfordre alle som driver
med praktisk
begrepsundervisning til å være
innom disse sidene jevnlig og
delta aktivt i diskusjonene. Her er
det bare å være ”frampå” – både
med spørsmål og med forslag og
gode ideer.
Også foreldre er hjertelig
velkommen til å komme med
innspill – innsatsen deres på
hjemmebane kan få avgjørende
betydning for barnets
læreforutsetninger og mestring i
skolen!
BU-kompetanse bygges nå rundt
om på skoler og barnehager flere
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Nyborg Pedagogikk på
Facebook
Jeg gjør oppmerksom på at vi er
å finne på Facebook – fint om du
besøker siden vår der og trykker
liker! J
Opplæring/Sommerkurs i BU
I begynnelsen av august
planlegges en ukes BU-kurs i
Norheimsund i samarbeid med
Norheimsund Friskule. Åpent for
alle interesserte pedagoger. Mer
info i neste nyhetsbrev. Ta gjerne
kontakt for uforpliktende
informasjon.
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