Hva er Avis i Skolen for avisene?

• Hva og hvem er Avis i Skolen?
• Hva tilbyr Avis i Skolen skolene?
• Hvilken nytte har avisene av Avis i Skolen?

Johannes Bøyum, Avis i Skolen Hordaland 2011
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Fokus på barn og unge i grunnskole og videregående skole
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Nettsider

www.avisiskolen.no
For lærere

www.ungelesere.no
For avisene

AiS er en del av MBLs strategi
for ”Unge lesere”.

Unge lesere
• Avis i skolen

Unge lesere
• Redaksjonell
strategi

Unge lesere
• Markedsstrategi
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Avis i Skolen




Mål:
Avislesere
Samfunnsengasjement
Mediekunnskap
AiS-konsulentene er pedagoger.
Arbeider på skolens premisser, med grunnlag i
læreplaner og Avis i Skolens mål.

Avis i Skolen: Hvor og hvem?
AiS/Mediebedriftene:

Oslo og Akershus
VeTeBu:
Agder:
Hordaland og Nord-Rogaland
Trøndelag
Hedmark og Oppland
Nordland
Troms
Finnmark
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Østfold
Sør-Rogaland

Sigurd Sæthre (25 %)
+ stabsfunksjoner i MBL
Sigurd Sætre
Kjell Bakken
Sven Fjeldal
Johannes Bøyum
Steinar Husbyn (40%)
Anita Vestli

Ikke AiS-konsulent pr 2011
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Aktører i Avis i Skolen
Distriktsforeningene

MBL Mediebedriftene

AiS-konsulenter

Avisene

AiS-instruktører

(Avisenes skolekontakter)
Aviskonsern
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Avis i Skolen i avisen
Redaktøren har nøkkelrolle

Avisens avis i skolen-aktivitet må ha forankring i avisens
ledelse.

Avis i skolen-arbeid kan være en del av avisens
strategiske arbeid, med konkrete mål og tiltak som
evalueres.
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Avis i Skolen i avisen
Avisens skolekontakt
 Kontakt med Avis i Skolen
 Kontakt med skolene
Skolekontakten kan arbeide etter en ”avisens AiS-plan”,
laget sammen med AiS-konsulenten
og ”signert” av ledelsen (eks. neste bilde).
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Fanaposten/Avis i Skolen skoleåret 11-12
aktivitet
Klassebesøk i avishuset
Generelt
for
grunnskole,
ungd. skole,
vid.skole,
lærerutd.

tid
Hele året

Undervisning i klasser på skoler
På forespørsel
Tilbud om frieksemplarer av avisen til
undervisningsbruk, begrenset periode

Fleksibilitet i forhold til skolen sine læreplaner. Fp og AiS via BT
Fremme avis som aktuell informasjonskilde /
logistikk
læremiddel.
Fremme avis som tema og avis som læremiddel AiS

Tema- / alderstilpasset elevmateriell
Tema- og oppgaveforslag, dagsaktuell undervisn.
Valg 2011

3. og 6. trinn
Avisuke

hvorfor
ansvar
Støtter Kunnskapsløftets må om
AiS
kontakt/samarbeid med næringsliv og kulturinst.
Kunnskapsdeling avis – skole.
Fp og AiS

Aviser til undervisning.
Elevhefter frå AiS/Stortinget

Aug-sept

Lokalavisen er unik som kilde til kunnskap om AiS
lokalpolitiske saker. Valget gir god anledning til (Fp)
å fremme lokalavisen som læremiddel.

Aviser og elevhefter (pedagogisk tilrettelegging)

Uke 44

Bli kjent med avisen. Generell aviskunnskap.
AiS /Fp
Undervisningshefte som hjelper læreren til å nå
mål i læreplanen

10. trinn. Avisuke

Uke 6.

7. trinn:
Vis med avis

Kunnskapskonkurranse. Elevene leser avisen i en
uke og får kunnskapstest uken etter. Konkurranse
mellom grupper/klasser i avisens område.

Februar

Gjøre elevene godt kjent med sin lokalavis.
Skape engasjement for lokale saker. Bruke
konkurransemoment for å skjerpe lesingen.

Ungdomsskolen
Nileseren

Selvvalgte For eleven: Lesestimulering. Etablere
perioder
avislesevaner. For læreren: Avis som
læremiddel

Annet

Tverrfaglig leseprosjekt. Aviser i klassen i inntil 9
uker. Kurs for lærere på skolen eller i kommunal
regi.
etter avtale. Se forslagsark.

møter

Unge Lesere-konferanse (MBL)

November Forskning /ideer til tiltak vedr. unge lesere

Evaluerings- og planleggingsmøte

juni

AiS tar kontakt.

AiS og Fp:

AiS:
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Hva tilbyr AiS til skolene
1.

Aviser til undervisningen

2.

Pedagogisk tilrettelegging (materiell)

3.

Kurs og undervisning

4.

Kontakt og tilrettelegging
skole – mediehus

Konkretisering: Se www.ais-vest.net
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Hvilken nytte har avisene av Avis i Skolen?


”Gode Avis i skolen-prosjekter skaper lojale
avislesere. Punktum.”
Sitatet fra Don Williamson NAA (Newspaper Association of America)
Foundation.
En undersøkelse utført av NAA viser at 62 prosent av 18-34-åringer som
har hatt avislesing som en del av undervisningen seinere leser aviser.
Blant dem som ikke har hatt tilgang til avis på skolen, er det tilsvarende
tallet bare 38 prosent. Mange av de som leser avis, sier at de begynte
med det allerede i 13-årsalderen.

Hva får avisen igjen for å delta
i det regionale AiS-arbeidet?
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Tillitsperson: Brobygger mellom skole – mediehus.
En skoleservice med pedagogisk plattform som er ”oppe og går”på vegne av avisen hver dag hele
skoleåret.



Aktivitet som skaper relasjon til lærere og elever og dermed også omdømme i lesermarkedet.



Medarbeider som initierer og gjennomfører tiltak i avisens område.



Lokal AiS-plan (AiS – avis) for skoleåret gir god oversikt over lokale tiltak.



Kraft til å påvirke og utvikle Avis i Skolen både sentralt og lokalt gjennom aktiv deltakelse.



Læremateriell.



Tilgang til ressurser fra andre AiS-regioner gjennom konsulentsamarbeidet.

