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Tilbud til elever på 4. trinn om opplæring i enkel koding skoleåret 2018/2019 

  

Alle elever på 4. trinn får tilbud om opplæring i grunnleggende koding og programmering i 

Aktivitetsskoletiden (AKS) i regi av Utdanningsetaten (UDE) skoleåret 2018/2019. Dette er 

en innsats for å styrke osloelevenes digitale ferdigheter. 

 

Ordningen ble gjennomført første gang skoleåret 2016/2017. Nytt for skoleåret 2018/2019 er 

at UDE har laget et nytt kodekursopplegg for iPad. Skolene velger om de ønsker å 

gjennomføre kodekurs for 4.trinn på PC eller iPad. Kodekurs på iPad krever at elevene har 

tilgang til en iPad per elev og at de kan bruke den samme iPaden gjennom hele kursrekken.  

 

Innhold 

Elevene på 4. trinn vil få tilbud om et 6-timers kurs fordelt over fire uker fra klokken 15:00 – 

16:30. Kursinstruktørene er elever fra ungdomstrinnet på 9.- og 10.-trinn og har deltatt på en 

egen kursrekke før de kan jobbe som instruktører. Foresatte og elever melder seg på kursene 

på skolens nettside. 

 

Skolens ansvar i forbindelse med gjennomføring av kodekurs for 4. trinn 

Skolen har en til tre kontaktpersoner som får ansvar for å følge opp kodekursene på skolen. 

Kontaktpersonene har tilgang til en administrasjons- og påmeldingsløsning (Koding-

verktøyet) i Skoleplattformen. Her får kontaktpersonene oversikt over påmelding til kursene, 

tidspunkter for kurs, hvilke kodeinstruktører som skal holde kurs og foretar registering av 

oppmøte for kodeinstruktørene. 

 

Skolen har noen viktige oppgaver i forbindelse med gjennomføring av kodekursene: 

 markedsføre tilbudet overfor elever og foresatte på 4. trinn gjennom infoskriv, plakater 

og video 

 informere om tilbudet i alle klasser på 4. trinn i skoletiden 

 legge til rette for gjennomføring av kurset i AKS-tiden 

 ordne med lokaler og datautstyr (1 PC/iPad pr. elev i kurstiden + 1 PC/iPad med 

prosjektor til intruktørene pr. rom) 

 sikre at minst én ansvarlig fra AKS er til stede i kurslokalet under kurset 

 oppfølging av kodeinstruktører mht. oppmøtested og oppmøteregistering 
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Spørsmål om tilbudet kan rettes til koding@ude.oslo.kommune.no. 

 

Valg av kurstype og tidspunkt for kurs på skolen i Koding-verktøyet 

Tidspunktene er fastsatt og kodekursene vil bli organisert i fire puljer – to før jul og to etter 

jul: 

 

Pulje Ukenummer for puljen 

1 Uke 42, 43, 44 og 45 

2 Uke 46, 47, 48 og 49 

3 Uke 3, 4, 5, og 6 (2019) 

4 Uke 10, 11, 12 og 13 (2019) 

 

Skolens kontaktperson går inn i Koding-verktøyet i Skoleplattformen og fyller ut ønsket 

kurstype, tidspunkter, gruppestørrelser, hvor mange kodehefter (Scratch på PC) skolen 

eventuelt har liggende fra forrige skoleår. Skolene som velger kodekurs på iPad fyller ut 0 

antall hefter, og får tilsendt heften som er utviklet for det nye kurset på iPad. 

 

Kursene organiseres med ca. 6 elever pr. instruktør. Frist for å fylle ut opplysninger i 

administrasjonsløsningen er 7. september.  

 

Dersom skolen ønsker å endre kontaktperson(-er) sender skolen en e-post til 

koding@ude.oslo.kommune.no. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bjarte Rørmark  Frida Ridelius 

ass. avdelingsdirektør prosjektmedarbeider  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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