
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

Program 
 

09.30 – 10.00 Registrering 
 

10.00 – 10.15 Velkommen  
Møteleder Birte Simonsen  
”Er førskolelærerne forberedt for å 
møte en digitalt oppvoksende slekt?”

 

10.15 – 10.45 Turid Helen Christensen  
”Digitale læremidlers plass i 
barnehagen” 

 

10.45 – 11.15 Petter Bae Brandtzæg 
"Barn og unges mediebruk - late 
og fete eller sosiale og aktive?" 
 

11.15 – 11.30 Pause med kaffe 
 

11.30 – 12.00 Nina Bølgan 
”Den digitale barnehagen” 
 

12.00 – 12.30 Kari Hovda 
”Krav til pedagogisk programvare 
for små barn” 

 

12.30 – 13.00 Lunsj med servering 
 

13.00 – 13.20 Anne-Lise Aagedal 
"Utfordringer vi står overfor innen 
barnehagesektoren i kommunen" 

 

13.20 – 13.30 Eva Gjersvold / Kari Sissel Skarpodde 
"Erfaringer med IKT i barnehagen" 

 

13.30 – 13.40 Albert Hagen 
"Erfaringer med IKT i barnehagen" 

 

13.40 – 14.00 Jarl Formo 
”Bruk av IKT-verktøy for barn med 
spesielle behov” 

 

14.00 – 14.30 Arnt Gunnar Tønnessen 
"Hvilke muligheter gir en 
hjemmeside for din barnehage?” 

 

14.30 – 14.45 Pause med kaffe og frukt 
 

14.45 – 15.15 Espen Mehammer, 
”Digital utelekeplass – nye 
muligheter” 

 

15.15 – 15.45 Hans Raavand 
”NRK Super og nett - Satsing 2-6 
år” 
 

15.45 – 16.00 Oppsummering ved møteleder Birte 
Simonsen 

 

 

 

dagsseminar 18. november 2009 

Digitale læremidler 
for små barn 

Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand 
Tid: 18. november 2009, kl. 10.00 – 16.00 
Pris: Medl: kr 200,-    ikke-medl: kr 400,- 

 
Frist: Påmelding innen 4. november 
 
Påmelding skjer ved å gå inn på nettsiden 
www.digin.no. Fyll inn alle nødvendige data.  
Betaling må skje til konto: 3060.18.74632.  
Oppgi hvem betalingen gjelder for. 

Foreningen Digin vil med dette sette fokus på 
den digitale utviklingen som skjer innenfor 
barnehagen. Flere av Digins medlemmer leverer 
digitale pedagogiske læremidler. 
 
Seminaret arrangeres i samarbeid med 
Universitetet i Agder, VRI-Agder, Fylkesmannen i 
Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder. 

 

forening for digital 

       innholdsproduksjon og læring 

Foredragsholdere 
Hans Raavand NRK Super og nett 
Turid Helen Christensen  Kunnskapsdep. 
Nina Bølgan    Høgskolen i Oslo 
Petter Bae Brandtzæg     Sintef / UiO 
Kari Hovda     Minimedia 
Espen Mehammer    Lekolar 
Arnt Gunnar Tønnessen  Moava 
Anne-Lise Aagedal   Flekkefjord kommune 
Gjersvold / Skarpodde   Karuss barnehage 
Albert Hagen    Barn i vekst 
Jarl Formo    Statped 
Birte Simonsen    UiA (Møteleder) 

 

De digitalt innfødte –  
hva trenger de? 

 

Digin samler ressurspersoner fra 
fagmiljøer i Norge for å debattere 
vilkårene for digital utvikling i 

barnehagen. 

 

www.digin.no 

Samarbeid mellom: 

Fylkesmannen  
i Vest-Agder 
 
Fylkesmannen  
i Aust-Agder 

     
Universitetet i Agder 

 

 
 

 



 

Foredragsholderne 
 
 

 

Hans Raavand 
Redaksjonssjef NRK Super og nett 

 
 

Hans Raavand har jobbet i NRK siden 
1985. NRK Super har denne våren lagt en 
helt ny strategi for nettsider for de minste 
barna. Læring, undring og begeistring er  
noen av verdiene i den nye satsingen som 
har mål av seg til og bli en av de viktigste  

nettsidene for målgruppen. Satsingen vil generere gjenbruk på 
andre plattformer, og vil hente grafikk og figurer fra Barne-TV. 

 
 

Turid Helen Christensen 
Seniorrådgiver i Kunnskapsdepart. 

 

Turid Helen Christensen jobber som 
seniorrådgiver i barnehageavdelingen, og 
hennes arbeidsoppgaver er knyttet primært 
til kvalitet og innhold på barnehagefeltet. 
Hun er utdannet førskolelærer fra 1976,  
med diverse videre-utdannelser, og har  

akkurat avsluttet en Master i ledelse på BI. 
 

 

  Petter Bae Brandtzæg 
PhD-stipendiat Sintef / UiO 

 

Petter Bae Brandtzæg har jobbet som 
forsker ved Sintef siden 2000. Han har 
hovedfag psykologi ved NTNU, mellomfag 
idéhistorie og grunnfag i Nordisk språk og 
litteratur ved UiO. Han er spesielt opptatt 
av Human-computer interaction, medie- 

trender, klassifisering av medietyper, barn og unges digitale 
oppvekst, sosiale medier og brukersentrert design. 
 

Nina Bølgan 
Førstelektor i pedagogikk HiO 

 

Nina Bølgan jobber ved førskole-
lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo, 
og foreleser om å bruke digitale verktøy 
sammen med barna for barnehage-
personalet og lærere over hele Norge.  

 
Bølgan har skrevet "Temaheftet om IKT i barnehagen" og 
gjennomført den første norske kartleggingen av "Barnehagens 
digitale tilstand" for Fornyings- og administrasjons-
departementet 2009. Hun har blant annet skrevet boken "Vil du 
være med, så heng på! Barnehagen som digitale arena" (2008) 
og kommer med ny bok om digitale verktøy i barnehagen på 
Fagbokforlaget i løpet av høsten. 
. 

Kari Hovda 
Daglig leder Minimedia AS 

 

Kari Hovda har siden 1995 arbeidet med 
dataspill for barn.  Hun har bakgrunn som 
førskolelærer med mellomfag i musikk, og 
programmeringsutdannelse fra USA. Sto 
tidligere bak spillserien om kaninen 
Josefine, men jobber nå med "Ungene i  

gata"-serien. Har også laget spill på kjente figurer som 
Mummitrollene, Pelle Politibil, Jul i Svingen og er nå i gang 
med spill om Anne Cath Vestlys Lillebror og Knerten og et 
eventyrspill om samisk kultur, støttet av Sametinget. 
  

 

Arnt Gunnar Tønnessen 
  Leder salg og dialog, Moava AS 
 

 

Arnt Gunnar Tønnessen er gründer og  
medeier i Moava as. Moava holder til i  
Grimstad og er Norges største leverandør 

av   av hjemmesider til skoler og barnehager.  
Moava har sammen med UiA hatt et VRI- 
prosjekt hvor en har brukt Moava sitt  

verktøy i kurset "IKT i barnehagen".  
 

  Birte Simonsen 
  Dekan, Universitetet i Agder 
 

Birte Simonsen har allsidig under- 
visningserfaring fra grunnskole og høyere  
utdanning. Ledet den faglige referanse- 
gruppa i utviklingen av LærerIKT.   
Forskningsinteresse: Didaktikk med vekt  
på arbeidsmåter. 

 

Jarl Formo 
Seniorrådgiver Sørlandet  
kompetansesenter 

 

Jarl Formo arbeider innen det statlige  
spesialpedagogiske støttesystemet.  
Spesialpedagog, hovedfag i spesial- 
pedagogikk, arbeidet med barn og unge  
med sammensatte lærevansker. Arbeidet  

som avdelingsleder for området TSI: Tidlig spesialpedagogisk 
innsats. Har deltatt i utdanningsdirektoratets arbeid med 
multifunksjonelle læremidler. 
 

Espen Mehammer 
Produktspesialist utelek / 
lekeapparater, Lekolar AS 

 

Espen Mehammer er utdannet  
vernepleier og har jobbet med salg til 

skole og  barnehage i 8 år. De siste to årene med  
lekeapparater. Jobber i dag med å  
tilrettelegge for god lek på uteområdet i  

barnehager og skoler.  
 

Albert Hagen 
Administrativ leder ”Barn i vekst” 

 

Albert Hagen er administrerende leder for  
3 barnehager i Mandal. Utdannet  
førskolelærer (1994). Har før dette vært  
snekker og arbeidet innen service- 
næring, samt jobbet som fisker. 
Har også en stor porsjon musikk i blodet. 
 

Anne-Lise Aagedal 
Barnehagekoordinator Flekkefjord  
Kommune 
 

Anne-Lise Aagedal er utdannet førskole- 
lærer. Har 18 års erfaring som styrer i  
barnehage, jobbet innenfor PP-tjenesten 
og rådgiver på barnehagefeltet ved  
Fylkesmannen i Vest Agder. Har vært leder  

for ressurssenter barn og unge i Flekkefjord. 
 

Eva Hauger Gjersvold, 
Kari Sissel Skarpodde 
Styrer/Assistent Karuss barnehage 

 

Karuss barnehage arbeider for tiden  
med implementering av ny  

rammeplan i sin helhet og blant annet arbeid med digitale  
verktøy sammen med barna. 
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www.digin.no www.digin.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


