
Handlingsplan IKT og Bibliotek 2019-2024 
I tillegg til fylkets strategiplan, har vi Fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene (Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig 

utvikling) i bakhodet. IKT-tekniker er ikke tatt høyde for, siden vi ikke vet mer om høstens situasjon enda. 

 

 Beskrivelse For hvem Strategiplan Ansvar Tidspunkt 

Grunnleggende 
ferdigheter 

  3.3. 
Øke den digitale 
kompetansen i alle 
fag 
3.2.2 
Lesing og 
leseferdigheter 

  

Datamaskinen som 
verktøy 

Kartlegging av elevenes behov og 
lærernes kompetanse 
 
Startpakke for elever. Ulike elementer 
knyttes til behov i fagene. Gjennomføres 
derfor over flere år. 
 
Kompetanseheving for lærere for å sikre 
gjennomføring av kompetansemål  
 
 

Alle 3.3.2 
Digital 
kompetanse og 
digitale 
ferdigheter 

Avd.leder 
 
 
Avd.leder. Ulike deler av 
opplæringen legges til ulike 
fag og faglærere 

Vår 2019 
 
 
 
Hver høst 
 
 
 
Hver høst, 
planleggingsdager 

Informasjonskompetanse Obligatorisk pakke om informasjonssøk, 
kildekritikk og referanseteknikk. Falske 
nyheter samt lovlig bruk av kilder/bilder 
inngår i dette. 
 
 

Vg1 3.3.2 og 3.3.1 
Etisk bruk og 
digital dømmekraft 

Bibliotek i samarbeid med 
engelsklærere 

Hver høst 



Sosiale medier og psykisk 
helse 

Holdningsskapende arbeid.  
Personvern 
Lovlig bruk av bilder 

Vg1 3.3.1 
Etisk bruk og 
digital dømmekraft 
(Viser også til 
oppfølging av 
fylkestingets 
vedtak om at 
organisasjonen 
skal forebygge 
seksuell 
trakassering) 

Helsesøster 
Rådgiver 
Bibliotek 

Hver høst 

Leseferdigheter Samarbeid med Sølvberget om 
Klassesett 
Bruk av Libby (engelske ebøker og 
elydbøker) 
 

 3.2.2 
Lesing og 
leseferdigheter 
3.6.1 

Bibliotek 
Norsklærere 
Engelsklærere 

 

Programmering 
 i alle fag 

  3.3.3 
Bruk av medier og 
verktøy 

  

Kodeklubb Kick off med Vitenfabrikken. 
Jevnlig tilbud i biblioteket/i Bjergsted 

Alle 3.3.3 
3.6.1 
3.4.1 

Bibliotek 
IKT-lærling 

Kick off mars 
20.+28.03 
  
Jevnlig gjennom 
året 

Naturfag  Vg1  Naturfagslærere  

Kunstkoding: med 
kroppen som instrument 

Sensorteknologi. 3D 
Samarbeid med UiO RITMO 

Vg2? 3.6.1 MDD-lærere 
Programmeringslærere 

 

Treningsskader Sensorteknologi. 3D 
Samarbeid med UiO RITMO 

Vg3? 3.6.1 Danselærere 
Kroppsøvingslærere 
Programmeringslærere 

 

Jubileumsforestilling  Alle mann 
på dekk 

  2023/24 



Biblioteket som 
møteplass for elever og 
ansatte 

  3.4 
Skape en arena for 
meningsutveksling, 
deling, refleksjon 
og opplevelser 

  

Debattmøter    Gymnasiesamfundet 
Biblioteket 

Høst og vår 

Lesesirkel    Biblioteket  
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