
 

 

 

 

 

  

Kort informasjon om hva praktisk teknologi innebærer:  

Målet med praktisk teknologi er at alle elever i barneskolen (1-7. trinn) skal jobbe mer praktisk og 

føle mer mestring og inkludering. Det er dessverre mange elever som i dagens skole faller på utsiden 

(ca. 20%), og målet er å få til et opplegg som motiverer og engasjerer de elevene som ikke faller 

innunder at de kan følge vanlig undervisning.  

Det er tenkt at elever med spesielle behov som for eksempel atferdsproblemer, spesialundervisning 

osv. skal ha opplegg med praktisk teknologi. Der gjennomfører de et faglig opplegg som fører til et 

produkt ved dokumentasjon underveis til ferdig produkt. Videre skal disse elevene sammen med 

lærer på praktisk teknologi gjennomføre samme opplegg i elevens klasse og nå skal denne eleven 

være med som «hjelpelærer» og en ressurs for klassen. Ved dette vil eleven få mer status og føle 

mestring og inkludering og vise for sine medelever at en er ressurser som de kan nyte godt av. 

Samtidig blir kunnskap om praktiske fag formidlet til elever og til lærere og assistenter på skolen.  

På Botne skole har vi et mål om å bygge opp et teknologiverksted fra skolestart 2021.  

For å få til et godt og brukenes teknologiverksted, er vi avhengig av støtte fra næringslivet. Vi har 

lokaler som er velegnet, og vi har ressurser i form av lærer som er kompetent og utdannet innenfor 

faget som vil dra dette programmet hos oss.  

Målet er på sikt å få bygget opp dette slik at alle skolene i kommunen vil dra nytte av dette og få mer 

praktiske prosjekter inn i klasserommene.  

Hva trenger vi fra næringslivet så langt? 

Et teknologiverksted inneholder utstyr som verktøy, håndverktøy, 3D skrivere, 

vakumformingsmaskin,  plastknekkemaskin, loddebolter, programmerbart utstyr og elektronikk. Alt 

ut i fra hva man kan få til, målet er at elevene skal kunne ha valgmuligheter til å ta i bruk teknologi 

for skape noe ut i fra dette under kyndig veiledning og opplæring.  

Vi håper din bedrift har mulighet til å hjelpe oss å få dette på plass slik at vi kan skape barn som er 

klare for det 21-århundrets teknologi som dere vil dra nytte av når disse vokser opp.  

Jeg ønsker mer enn gjerne å fortelle hva dette opplegget er, jeg har presentasjoner og film som kan 

vises, jeg trenger ca. 30 minutter.  

Liste med hva som trengs er vedlagt.  

Vennlig hilsen 

Tormod Ludvigsen 

Teknologilærer på Botne skole fra 01.08.2021 

Telefon: 48077385 

E-post: tormod.ludvigsen@holmestrand.kommune.no  
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Har dere mulighet til å støtte oss med en sum penger, så er dette fremgangsmåten: 

 

Konto nr: 1503.95.68222 (vanlig konto til Holmestrand kommune)  

Merkes med: Objekt nr. D25150  

Skriv gjerne hvem dere er (navn på firma), slik at vi vet hvem vi har fått støtte fra.  

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe! 

Vennlig hilsen 

Tormod Ludvigsen 

Teknologilærer  

Botne skole 


