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Velkommen som student på studiet IKT i pedagogisk 
virksomhet  
NLA Høgskolen avdeling Breistein har den store glede av å ønske deg velkommen som student i faget 
«IKT i pedagogisk virksomhet». Studiet er lagt opp som et fleksibelt nærstudium, noe som innebærer 
at du kan gjennomføre studiet over Internett, med unntak av 2 obligatoriske samlinger i løpet av 
studieåret (høst/vår). Studiet er todelt og består av hovedemnene «Innføring i 
informasjonsteknologi» (15 studiepoeng) og «Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi» (15 
studiepoeng). I tillegg til de 2 obligatoriske samlingene (høst/vår), tilbyr vi frivillige 
undervisningssamlinger etter oppsatt plan (denne vil bli gjort tilgjengelig i august på vår første 
obligatoriske samling). 

LITT OM STUDIEÅRET OG PLANLAGT STUDIEPROGRESJON 
Studiestart vil være fredag 21. august og lørdag 22. august med felles obligatorisk 
oppstartsamling. Samlingen starter fredag 21. august kl. 16.30–20.00, og lørdag 22. august kl. 
09.00–15.00 og blir på NLA Høgskolen, avdeling Breistein. Detaljprogram om samlingen blir 
tilgjengelig på Canvas medio august. 

I høstsemesteret 2020 vil fokus være på emnet «Innføring i bruk av informasjonsteknologi», og 
undervisningen i vårsemesteret 2021 vil i hovedsak være rettet mot emnet «Pedagogisk bruk av 
informasjonsteknologi».  

NB: Det er viktig at fagplanen for studiet studieåret 2020-2021 er kjent ved studiestart. Du finner 
den på våre Internettsider: http://www.nla.no. (pensumlisten kan bli oppdatert frem til 
studiestart). Det er også forventet at du har tilgang til egen bærbar PC, den må tas med på 
oppstartssamlingen da den skal brukes i arbeidet. I tillegg trenger du programvare som Office 365 
(gratis som student).  

Utover dette vil nødvendig programvare bli annonsert.  

LÆRINGSPLATTFORM 
NLA Høgskolen bruker læringsplattformen «Canvas». En brukerkonto på denne plattformen vil bli 
tilgjengelig for dere i august. All informasjon om studiet, samlinger, arbeidskrav osv., vil bli 
tilgjengelig via læringsplattformen, og alle obligatoriske arbeidskrav skal leveres via Canvas. Det vil 
bli gitt mer informasjon om dette på den obligatoriske samlingen i august.  

Faktura for studie- og semesteravgift kan du finne på Studentweb.  

PS! Kantinen er dessverre ikke åpen på første obligatoriske samling (21.–22. august), men det er en 
brusautomat på skolen. Husk derfor å ta med matpakke. 

Vi håper på godt samarbeid og gleder oss til å treffe deg.  
 
Vennlig hilsen 
 
Per Ivar Kjærgård 
Førstelektor 
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