Beitokurset 2022
Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Kursansvarlig

Mona Sannerud Moe, Senter for etter- og videreutdanning, NIH
monasm@nih.no

Søndag 16.januar
Fra 15.00 ― Registrering
Frukt og kaffe/te

Sted
Resepsjonsområdet Radisson Blu, Beitostølen

17.05 – 17.15 Velkommen

v/ Mona Sannerud Moe, kursansvarlig, NIH

17.15 – 18.15 Kroppsøvingsfagets påvirkning på elevers forståelser av helse
v/ Reidar Säfvenbom
Instituttleder og professor Norges idrettshøgskole
Sted
Sal "Besseggen" på hotell Radisson Blu,
Beitostølen

18.30 – 19.00 Bli kjent med hverandre
v/ Anne-Marthe Lie Alstad
Lærer i musikk, dans drama, Lillestrøm vgs og
underviser i dans på NIH

Innhold
Kroppsøvingslærere har god anledning til å være i
dialog med elevers forståelser av helse. Vi kan
formidle universelle sannheter og på denne måten
forsterke etablerte diskurser, men vi kan også la
elevene leke med sannhetene og se om det finnes
alternative, lokale og kanskje også individuelle
sannheter. (Innlegget baseres på data samlet inn av
Pia Løvstad samt begrepet «dekonstruksjon»)
Innhold
Bevegelsesglede til musikk med gode muligheter
for å bli kjent med andre kursdeltakere

Sted
Beitohallen på Hotell Radisson Blu, Beitostølen

20.00 Middagsbuffet på hotellet

Kan kjøpes for de med selvhushold eller som bor utenfor hotellet

k21.30 Sosialt samvær i hotellets lobbybar

Mandag 17.januar
07.30 – 8.30 Frokost

Ev. kjøpe heiskort i resepsjonen, gruppeinndeling osv.

08.30 – 9.30 An Ecological-Anthropological Worldview of Skill, Learning and
Education in Physical Education
v/ James Rudd
Nylig ansatt professor ved Norges idrettshøgskole.
Tidligere stipendiat og ansatt ved Victoria
Universitetet i Melbourne, Australia og
universitetslektor ved Liverpool John Moores
universitetet i Storbritannia.

Sted
Sal "Besseggen" på hotell Radisson Blu,
Beitostølen.
Innhold / About
This talk and the subsequent practical session will
explore a relational view of skill, learning and
education in physical education. Re-embracing our
ancestry as hunter gatherers we gain a new

appreciation and understanding of the importance
of play, not only in terms of how children learn, but
also in showing us as educators how we can lay the
foundations for lifelong physical activity

09.55 Avreise med skyttelbuss til Beitostølen Helsesportssenter
10.00 – 12.30 Praktisk økt etter eget valg
Parallellsesjoner, se egen oversikt

12.30 – 13.50 Lunsj på hotellet

Kan kjøpes for de med selvhushold eller som bor utenfor hotellet.

13.55 Avreise med skyttelbuss til Beitostølen Helsesportssenter
14.00 – 16.30 Praktisk økt etter eget valg
Parallellsesjoner, se egen oversikt

19.00 Middagsbuffet på hotellet

Kan kjøpes for de med selvhushold eller som bor utenfor hotellet.

21.00 Sosiale aktiviteter
Velg mellom
1.

Sosial skitur. Ta med egen hodelykt, turski
og varme klær i sekken for en stopp

2.

Sosialt samvær med dans i hotellets
diskotek

Tirsdag 18.januar
07.30 - 08.30 Frokost

Ev. kjøpe heiskort i resepsjonen, gruppeinndeling osv.

08.30 – 09.30 Hvordan gjennomføre god underveisvurdering i kroppsøving?
Sted
Sal "Besseggen" på hotell Radisson Blu,
Beitostølen

Innhold
Gruppediskusjoner og deling av egne erfaringer.
Inndeling etter klassetrinn 1.-7.tr, 8.-10.tr, 11.-13.tr.
.

9.55 Avreise med skyttelbuss til Beitostølen Helsesportssenter
10.00 – 12.30 Praktisk økt etter eget valg
Parallellsesjoner, se egen oversikt

12.30 – 13.50 Lunsj på hotellet

Kan kjøpes for de med selvhushold eller som bor utenfor hotellet

13.55 Avreise med skyttelbuss til Beitostølen Helsesportssenter
14.00 – 16.30 Praktisk økt etter eget valg

Parallellsesjoner, se egen oversikt

19.00 Middagsbuffet på hotellet

Kan kjøpes for de med selvhushold eller som bor utenfor hotellet

22.00 Sosialt program

Vi starter med en uhøytidelig quiz i hotellets diskotek før sosialt samvær og dans

Onsdag 19.januar
08.00 – 09.00 Frokost
09.00 – 11.00 Hvordan utfordre kjønnsnormer i kroppsøving og idrettsfag?
v/ Håkan Larsson
Nyligen ansatt som professor i idrottspedagogik vid
Norges Idrettshøgskole. Tidigare har han varit
verksam som professor vid Stockholms universitet
och Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.
Håkans undervisning och forskning behandlar
kroppsøving og idrettsfag ur didaktiska och
normkritiska perspektiv.

Innhold
Felles teoretisk og praktisk økt i Beitohallen. (Still i
ledige klær)
I presentationen diskuteras hur könsnormer
påverkar undervisning i kroppsøving og idrettsfag.
Könsnormer påverkar deltagande och lärande för
alla elever, oavsett könsidentitet och sexuella
preferenser, och kan fungera inkluderande eller
exkluderande. I presentationen och den följande
praktiska aktiviteten utforskas hvordan
kjønnsnormer i bevegelse kan uppdagas och
utfordres.

11.00 – 11.10 Kursavslutning

Utdeling av kursbevis v/ kursansvarlig Mona Sannerud Moe, NIH

11.10 – 11.30 Utsjekking
11.30 Lunsj på hotellet

Kan kjøpes for de med selvhushold eller som bor utenfor hotellet

