11. – 13. juni 2018
Høgskolen i Oslo og Akershus ved institutt for yrkesfaglærerutdanning og Nordisk nettverk for
yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk har gleden av å ønske velkommen til årets NORDYRK konferanse
11.-13. juni 2018.
Konferansen er en møteplass for de som driver med forskning og utviklingsarbeid i det
yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske feltet. Årets tema er: «Yrkesopplæring mellom skole og
bedrift».
Noe av det vi tenker oss belyst er;
- overføring av læring mellom skole og bedrift.
- helhet og sammenheng mellom opplæring på ulike arenaer.
- overganger mellom læringskontekster og mellom utdanning og arbeid.
- samarbeid mellom aktører på ulike arenaer (lærere og instruktører mm).
- digitalisering i skole med blikk på arbeidslivet.
- vektlegging av generiske ferdigheter/ kjernekompetanser i skole og bedrift.
- yrkesfaglærerens rolle mellom skole og bedrift
I Norge er 2018 YRKESFAGENES ÅR - http://worldskills.no/aktuelle-saker/vi-maa-synliggjoereyrkesfagene-article907-196.html
Programmet vil også gi rom for et tilbakeblikk på nettverkets historie.

Abstract sendes senest 10. februar til Kate Milosavljevic, kate-louise.milosavljevic@hioa.no
Abstract skal omfatte 300-400 ord og inneholde forfatternavn, epostadresse, hensikt, teoretisk
rammeverk, metode/forskningsdesign, samt (foreløpige) resultater. Vi vil gi beskjed innen 23. mars,
om ditt bidrag blir akseptert.
Artikler kan eventuelt publiseres I Nordic Journal of Vocational Education etter vanlig
reviewprosedyre.

Program
Som tidligere år består programmet av plenumsforedrag, paperpresentasjoner, symposier og
workshops. Oppstart blir til lunsj kl. 12.00 mandag den 11.juni og vi avslutter med lunsj kl. 12.30
onsdag 13.juni. Det blir middag på hotellet den første kvelden og tirsdag ettermiddag er det planlagt
en omvisning ved den Norske opera og ballett; https://operaen.no/Lar-mer/Om-Den-Norske-OperaBallett/ som avsluttes med middag.

Endelig program vil foreligge i løpet av februar.
Påmelding innen: 10. april – link til påmelding vil komme i løpet av februar.
Konferansens første dag foregår på studiestedet Kjeller i Høgskolen i Oslo og Akershus sine lokaler;
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser/Veibeskrivelse-studiested-Kjeller
Dag 2 og 3 er på Scandic hotell Lillestrøm; https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandiclillestrom
Konferanseavgift: 3.250 NOK som inkluderer to middager, lunsj alle dager samt kaffe og
forfriskninger. Konferansen dekker også omvisning i Den norske opera og ballett;
https://operaen.no/. Overnatting ordner og betaler hver enkelt deltaker.

Overnatting
Det er reservert rom på
Scandic Lillestrøm – singelrom/dobbeltrom per natt: 1510/1710,- NOK.
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-lillestrom
Referanse: Høgskolen i Oslo og Akershus
Scandic Byporten, Oslo sentrum (10-20 minutter togreise fra Lillestrøm) - singelrom per rom/natt:
2190,-NOK. - https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-byporten
Referanse: 46455478

Følg oss også på konferansen Facbook side; Nordyrk 2018

