DIU@BETT
21-23 januari 2015

Följ med DIU på en resa fylld med
skolutveckling och framtidsspaning
I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT är
ett effektivt sätt att ta del av dagens innovativa pedagogiska och tekniska lösningar.
Reser du med DIU, reser du med den obundna och fristående aktören. Vi bidrar med erfarenhetsutbyte, seminarier, guidade Bett-turer och i samarbete med Norge och Danmark: Scandinavia@BETT.
I vårt BETT-program med partners hittar du och dina kollegor inspiration, idéer, resurser och verktyg.
När vi nu för åttonde året arrangerar en studieresa till BETT är det också på BETT vi huvudsakligen
kommer att vara – och ta vara på det som sker på BETT i kombination med ett seminarieprogram med
fokus på innovativt lärande, skolutveckling och ledarskap i dag. Du reser hem fulladdad!
Ta vara på den unika kombination av strategier och praktik som en resa med den oberoende och
fristående stiftelsen DIU ger. Res med er egen grupp, bygg ert eget program.
Antalet platser på årets resa är begränsat.
Nyhet för i år: Starta med en dag i Köpenham där vi tittar vidare på danska skolor och träffar
danska forskare och politiker. Läs mer sid 4.
BETT 2015, 14-11-12

Mer information och anmälan: www.diu.se/framlar/bett2015
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BETT med DIU
Program på BETT – 21-23 januari 2015
DIU samlar hela sitt seminarieprogram på BETT. Det innebär att du befinner dig
ett steg ifrån själva mässan och vi utforskar även mässan tillsammans under dagarna i London.

Några av årets medverkande: Ulrika Jonson , Morten Søby, Senter for IKT i Utdanningen, Edward Jensinger,
Helsingborgs stad, Louise Stoll, University of London, samt professor Stephen Heppell.

Det är bland det mest inspirerande jag
varit med om. Att träffa alla människor,
byta ideer och erfarenheter, och se och
pröva på ny teknik.

Från utvärdering DIUs BETT-resa 2014

Medverkande:
Under dagarna i London träffar du bland många
andra:
• Stephen Heppell, professor, Storbritannien
• Louise Stoll, professor, University of London
• Edward Jensinger, skolutvecklingschef Helsingborg
• Christian Lundahl, forskare
• Ulrika Jonson, specialpedagog, Södertälje
• Helena Kvarnsell, lärare, Nacka
• elever från skolor i Danmark, Norge och Sverige
• Pristagare till Guldäpplet 2014
• redaktionen för Horizon Report och panel
Horizon Report Scandinavia

Det var intressanta föreläsningar, bra kopplat till mässan och väldigt bra logistik och
information.

Möt vinnarna av
Guldäpplet på BETT

I DIUs program ingår
• Nätverkande
• Guidade turer på BETT
• Seminarier med skolutveckling och ledarskap
i fokus
• Session Scandinavia@Bett2015
• Horizon Report Scandinavia
• Studiebesök
• Gemensam middag
• Välkomstevent
• Oystercard för resande i London

Programmet arrangeras tillsammans med
bland andra:
• Senter for IKT i utdanningen, norska Kunnskapsdepartementet
• Styrelsen for It og Læring, danska undervisningsministeriet
• Lärarförbundet
• Lärarnas Riksförbund
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Gleerups
• Fronter
• Tieto
• Netsmart
• Heppell.net
• NMC, New Media Consortium
Målgrupp: Förvaltningsledning, förtroendevalda, drivande skolledare och pedagoger

Från utvärdering DIUs BETT-resa 2014
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BETT med DIU
Program på BETT – 21-23 januari 2015
DIU samlar hela sitt seminarieprogram i lokaler på BETT och vi utforskar även mässan tillsammans
under dagarna i London. I anslutning till DIUs seminarielokaler har vi också en BETT-lounge för DIUs
resenärer.
Ytterligare programpunkter publiceras löpande under hösten och i december kommer du som följer
med på DIUs studieresa till BETT att kunna göra dina val av seminarier, guidningar, studiebesök mm.
Onsdag, 21 januari
Det gemensamma programmet startar kl 18.00
• Gemensam föreläsning med aktuellt tema
• Kvällsevent med lätt buffé, dryck och mingel

Torsdag, 22 januari, Skandinavien i centrum på BETT
En dag i samverkan mellan stiftelsen DIU, norska statens Senter for IKT i utdanningen och Styrelsen
for It og Læring, danska undervisningsministeriet
• Sessionen ”Scandinavia@Bett2015” där DIUs resenärer och internationell publik möter innovativa
nordiska gymnasieskolor, dessutom medverkar bland andra professor Stephen Heppell.
• ”Horizon report Scandinavia”, Här presenteras Horizon Report med inriktning på Skandinavien för
första gången, framtagen av Horizon/NMC, stiftelsen DIU, Senter for IKT i utdanningen och Styrelsen for It og Læring.
• Ämnesspecifika och tematiska guidningar på BETT-mässan med sakkunniga vägledare och tid för
gemensam reflektion kring det vi just sett.
• Du kan alternativt välja studiebesök
• Skandinaviskt mingel på BETT på eftermiddagen
• Gemensam middag på spännande restaurang i London

Fredag, 23 januari, på BETT
• Seminarieprogram kring digital skolutveckling, ledarskap och utvecklat lärande med DIU och
partners kl 9.30-14.30
• Ämnesspecifika och tematiska guidningar på BETT-mässan med sakkunniga vägledare och tid för
gemensam reflektion kring det vi ser.
• Du kan alternativt välja studiebesök.

Boende mm:
Vi bor i år på Hotell IBIS London Blackfriars i trendiga Southwark, med gångavstånd till Shakespeare Globe theatre och goda kommunikationer till BETT-mässan och centrala London. Hotellet är ett
trestjärnigt hotell med god standard och goda omdömen på Tripadvisor. I paketet ingår hotell med
frukost, Oysterkort laddat med 20 pund för resor lokalt i London och hela programmet ovan.
För priser se sista sidan.
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BETT med DIU
Tilläggsprogram

Danska perspektiv
Köpenhamn, 20-21 januari 2015
I år har du möjlighet att starta BETT-resan med danska perspektiv i Köpenhamn. Programmet startar
tisdag den 20 januari, kl 12.00 och sedan åker vi gemensamt vidare från Köpenhamn till London och BETT
på osdg eftermiddag (resan Köpenhamn-London, ingår i priset, liksom boende en natt i Köpenhamn)
I Danmark satsas på digitalisering av skolan! Under perioden 2012 - 2017 har danska staten avsatt 500
miljoner Dkr för att öka användningen av IT.
Vi får perspektiv på den danska satsningen, styrdokument, pilotskolor och erfarenheter, inklusive ledarskap, lärresurser och utvecklat lärande.
Vi möter företrädare för det danska undervisningsministeriet, forskare som följer försöken, samt representanter för digitala lärresurser. Vi tittar närmare på demonstrationsskoleförsök som görs i samverkan
mellan skolor, universitet och lärarutbildningar. Vi besöker skolor som ligger i framkant och träffar skolledare, lärare och elever.

Medverkande i Köpenhamn:

Preliminärt program:

• Professor Birgitte Holm Sörensen, forskningsledare för delar av de danska demonstrationsskoleförsöken

Tisdag eftermiddag:
• Danska undervisningsministeriet presenterar den danska satsningen på it i skolan
2012-2017
• Samtal om den nationella danska it-satsningen, erfarenheter och demonstrationsskolorna
• Det danska demonstrationsskoleförsöket
• Gemensam middag på innovativ restaurang centralt i Köpenhamn

• Kristoffer Lange, danska undervisningsministeriet
• Tove Hvid Persson, dekan, professionshögskolan UCC
• Janus Benn Sörensen, Clio online
• Åsa Steholt Vernersson, Gleerups
• Edvard Jensinger, Helsingborg
• samt skolledning, lärare och elever på
Örestads gymnasium

BETT 2015, 14-11-12

Onsdag:
• Lärresurser – beskrivning av den danska
situationen
• Samtal om lärresurser
• Presentation och rundvandring på
Örestads gymnasium
• Lunch och sedan avfärd till London och
DIUs kvällsprogram i London.
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BETT med DIU
Priser och alternativ:
Grundprogram i London
Enkelrum
• Boende i enkelrum på hotell IBIS London Blackfriars, i Southwark, 21-23 januari, inkl frukost.
• Hela DIUs program i London, onsdag – fredag, välkomstevent onsdag kväll och gemensam
middag torsdag kväll
• Oysterkort för transporter med buss och tunnelbana i London.
Pris: 10 600 kr
Dubbelrum
• Boende i delat dubbelrum på hotell IBIS London Blackfriars, i Southwark, 21-23 januari, inkl
frukost.
• Hela DIUs program i London, onsdag – fredag, välkomstevent onsdag kväll och gemensam
middag torsdag kväll
• Oysterkort för transporter med buss och tunnelbana i London.
Pris: 7 300 kr
OBS! Resan till och från London ingår ej, den bokar du själv på tid som passar dig.
DIUs resebyrå hjälper gärna till med bokning, kryssa i rutan i formuläret för kontakt med med resebyrån, eller kontakta dem direkt.

Tillägg London
Extranätter Enkelrum
• Extranatt i enkelrum på hotell IBIS London Blackfriars, inkl frukost.
Pris: 1 750 kr (Du kan vid anmälan boka extranatt, 20-21 januari och/eller, 23-24 januari
Extranätter Dubbelrum
• Extranatt i delat dubbelrum på hotell IBIS London Blackfriars, inkl frukost.
Pris: 1 050 kr (Du kan vid anmälan boka extranatt, 20-21 januari och/eller, 23-24 januari

Tillägg Köpenhamn
Köpenhamn Enkelrum
• Boende i enkelrum på centralt hotell i Köpenhamn, natten 20-21 januari, hela studieprogrammet, lunch och middag tisdag, lunch onsdag samt flyg Köpenhamn-London på onsdag.
Pris: 6 210 kr
Köpenhamn Dubbelrum
• Boende i delat dubbelrum på centralt hotell i Köpenhamn, natten 20-21 januari, hela studieprogrammet, lunch och middag tisdag, lunch onsdag samt flyg Köpenhamn-London på
onsdag.
Pris: 5 925 kr
OBS! I tilläggspaketet ingår resan från Köpenhamn till London. Resan från din hemort till Köpenhamn och från London och hem igen ingår ej. DIUs resebyrå hjälper gärna till med bokning, kryssa i
rutan i formuläret för kontakt med med resebyrån, eller kontakta dem direkt.
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