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Winie Ricken: Varierte læringsmiljøer
Winie Ricken er arkitekt MAA og ph.d, bosatt i
Aarhus Danmark der hun driver foretaket
Learningspaces.dk.
Plenumsforedraget med Winie Ricken på årets
konferanse har fått tittelen "Varierte læringsmiljøer".
Her vil hun blant annet komme inn på ulike former for
samspill mellom pedagogiske og arkitektoniske
perspektiver – på tvers av utdanningsinstitusjoner,
både inne og ute.
Bildet: Fredriksbjergbyggeriet i Århus.
Les mer

Users or makers?
- Brukere eller skapere av fysisk læringsmiljø?
Tittelen på årets konferanse om fysisk læringsmiljø er
inspirert av Jamie Wallace’s artikkel "Makers not
Users" fra 2015, og stiller spørsmål ved
brukerbegrepet.
Brukermedvirkning ved planlegging og rehabilitering
av nye og eksisterende barnehager og skoler er
dermed et sentralt virkemiddel for å lykkes med
utformingen og utviklingen av gode anlegg. Årets
konferanse vil berøre flere av disse temaene.

Barnehage- og skolebesøk
Befaringer på skoler og barnehager er et viktig
innslag i vår årlige konferanse om fysisk læringsmiljø.
Som i tidligere år blir det også denne gangen
mulighet til å besøke barnehager, barneskoler,
ungdomsskoler og videregående skole på
konferansens første dag.
I forrige nyhetsbrev presenterte vi skolene vi skal
besøke. Her følger en presentasjon av barnehagene.
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Nyhetsbrev fra OECD
OECD Centre for Effective Learning Environments
(CELE) sendte ut nyhetsbrev til medlemslandene nå i
sommer. Nyhetsbrevet oppsummerer ulike aktiviteter
fra halvåret som har gått og presenterer kommende
aktiviteter.
Nyhetsbrevet inneholder også presentasjoner av
flere nyere artikler og publikasjoner knyttet til
oppvekst, utdanning og fysisk læringsmiljø.
Last ned nyhetsbrev fra OECD CELE her

GDPR
Som følger av nytt personverndirektiv fra EU, har vi oppdatert abonnentlistene for nyhetsbrevet. Takk til alle
som har vært positive og raske med å sende oss tilbakemeldinger. Vi gjør oppmerksom på at vi kun lagrer navn
og epostadresser, og at opplysningene kun brukes til utsending av nyhetsbrevet. Man kan alltid melde seg av
nyhetsbrevet ved å klikke på "Avregistrere" på øverste menylinje.
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