Retningslinjer for proceedings til konferanserapport
Vi håper alle som presenterer på Cutting Edge-konferansen 2015 vil bidra med å skrive
proceedings. Disse sammenstilles til en konferanserapport som blir tilgjengeliggjort online på
kultururskolerad.no.
Tone Pernille Østern fra konferansekomiteen er redaktør for konferanserapporten.
Konferanserapporten blir ikke fagfellevurdert, men en faglig dokumentasjon av konferansen.
Frist for å sende inn proceedings: 15. desember 2015.
Sendes: tone.pernille.ostern@plu.ntnu.no



Teksten skal sendes inn elektronisk, vedlagt som et worddokument.
Lengde: to-tre sider. Keynote-foredragsholdere: fem-seks sider.
Referanseliste kommer i tillegg til dette

Formatering:






Times New Roman størrelse 12
1,5 linjeavstand i alle deler av teksten, også sitat og referanseliste. Del på avsnitt med
dobbelavstand (trykk mellomslagstangenten to ganger).
Bruk aldri store bokstaver i overskrifter. Bruk aldri understreking i noen deler av
teksten.
Spesielle begreper som ønskes framhevet kan kursiveres.
Bruk Times New Roman størrelse 14 og fet tekst på hovedoverskriften. Bruk størrelse
12 og fet tekst på alle andre overskrifter. Del inn teksten ved hjelp av underskrifter
som driver teksten videre. Hvis du trenger enda et nivå av underoverskrifter, kursiver
disse, ikke fet stil. Slik:

Hovedoverskrift
Undertitler
Undertitler neste nivå





Plasser forfatternavnet under hovedoverskriften med en linjes mellomrom. Etter
forfatternavnet, trykk mellomslagstangenten to ganger før artikkelteksten begynner.
Bruk mellomslagstangenten to ganger før hver ny underoverskrift, og en gang etter.
Kursiver navn på bøker, journaler, verk som nevnes (ikke anførselstegn)
Merk sidetall i høyre nedre hjørnet.

Bilder og illustrasjoner:





Bruk bare bilder og illustrasjoner som du har fått tillatelse å bruke, både av fotograf og
personer som vises på bildet.
Legg ved navn på fotograf/kunstner (ved illustrasjoner).
Angi hvor i teksten bildene/illustrasjonene skal plasseres, men send dem også som
separate digitale vedlegg (JPG, TIFF).
Skriv en bildetekst til bildet/illustrasjonen.

Referanser:






Følg APA-systemet for referanser inne i teksten og for referanseliste.
Bruk fornavn på forfatter kun første gang han/hun henvises til inne i tekst.
Ikke bruk fotnoter, men sluttnoter. Bruk det automatiske endnote-systemet i
wordprogrammet.
Direkte sitat under to linjer skrives inn i den løpende teksten og markeres ved hjelp av
anførselstegn.
Direkte sitat som er lenger enn to linjer skal markeres som egen paragraf med innrykk.
Ikke anførselstegn.

Angi forfatterens navn, tittel/grad/stilling og epostadresse etter referanselisten, slik:
Tone Pernille Østern (PhD, Dr. of Arts in Dance)
Førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning, NTNU
tone.pernille.ostern(at)plu.ntnu.no
Rettigheter:
Gjennom å sende in proceedings gir forfatteren samtidig Cutting Edge-konferansekomiteen
tillatelse til å publisere bidraget som en del av en konferanserapport som publiseres online.
Forfatteren har ansvar for å skaffe tillatelse til å bruke bilder og illustrasjoner som han/hun
bruker i sitt bidrag.

