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Vi omgir oss med stadig flere fortellinger overalt i hverdagen, og kravene til å kunne uttrykke seg kreativt i
tekst, bilde og ord har blitt en nødvendig kompetanse både i barnehage, skole, høyere utdanning og i
arbeidslivet. Boka er en samling artikler som kan åpne for en forståelse av hvilke læringsmuligheter som kan
ligge i en teknisk sett helt enkel digital fortelling til å formidle personlig erfaring, informasjon og refleksjon på
en spennende kreativ måte for barn, studenter, lærere, forskere, virksomheter og offentlige institusjoner.
Bokas primære målgruppe er studenter i høyere utdanning.
Den vil være interessant for alle som arbeider med læring og formidling og som ønsker å prøve ut digital
fortelling som del av sitt studie- og læringsarbeid.
Vi samarbeider med Jazzmontør som holder kurs innen temaet. Er du interessert?
På Myken var det lang tradisjon å fortelle gode historier. Det var spesielt i skjømminga, mens det mørknet, at
folk fok seg tid til å fortelle, ikke bare gode. Hjemmesiden til Gjøvik Historielag. Onsdagstreff i Bygruppa
22.03.2017 i Kauffeldtgården 12 pers til stede Finstad skole Lørenskog. Skolen hadde besøk fra Den
Kulturelle Skolesekken (DKS) på onsdag 3.mai. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy
og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. VELKOMMEN TIL REINLI. For å legge ut

informasjon på disse sidene, send tekst og bilder til Sidene ble sist redigert 05.06. Engerdal fjellstyre forvalter
norges største statsallmenning på 1,8 mill.
da. Dette utgjør ca 85% av arealet i Engerdal kommune. På statsallmenningen ligger. Saganett - lokalhistorie
fra Myken. 1935: "Roald Amundsen" med brygga "Storhurraen" til venstre. Foto: Ukjent Nyheter, sport,
kultur og debatt fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

