Danska erfarenheter
studiedagar med DIU
20-21 januari 2015, Köpenhamn
Studiedagarna kan kombineras med DIUs studieresa till BETT i London, 21-23 januari 2015

Varför besöker vi Köpenhamn? Vad gör man i
Danmark som vi inte gör i Sverige? Kan vi lära
något av danskarnas pågående satsningar på
it i skolan?
Danmark har bland annat:
• En lång tradition av kontinuerliga satsningar på
it i undervisningen
• En digitaliseringsstrategi för offentlig verksamhet som också innefattar skolan.
• En pågående miljardsatsning (2012-2017) som
omfattar en utvecklingsfond för digitala lärresurser, demonstrationsskoleförsök, en distributionsplattform för lärresurser samt nationella nätverk
för skolledare och lärare
• En alldeles ny lärarutbildning som sjösattes i år,
den tidigare från 2007 blev ” ...ett skott i foten”
(enligt danska dagstidningen Politiken) och har
omarbetats
Vi besöker en av Danmarks mest populära gymnasier, Ørestads Gymnasium, strax utanför Köpenhamn, som enbart arbetar med digitala lärresurser.
Kombinera med BETT i London
Studiedagarna i Köpenhamn är samtidigt
inledningen på DIUs BETT-resa. Du kan enkelt
boka båda delarna inklusive flyg från Köpenhamn till London på onsdag eftermiddag i
anmälningsformuläret.

KPH 2015, 14-11-14

I DIUs program ingår
• Seminarier med fokus på de danska demonstrationsskoleförsöken med it i grundskolan, digitala
läromedel och en lärarutbildning med it som ett
fokusområde.
• Studiebesök på Ørestads gymnasium, en skola
som enbart använder digitala lärresurser.
• Gemensam middag, avslutande lunch och fika
• Boende på Cabin Inn, i Ørestad, nära tåg och flyg
• Reskort för resor i Köpenhamn
Medverkar gör bland andra:
• Birgitte Holm Sörensen, professor, forskningsledare för delar av de danska demonstrationsskoleförsöken
• Kristoffer Lange, kanslichef, danska undervisningsministeriet,Styrelsen for IT og Læring
• Tove Hvid Persson, dekan, professionshögskolan
UCC
• Leo Højsholt-Poulsen, undervisningsministeriet,
Styrelsen for IT og Læring
• Janus Benn Sörensen, direktör, Clio online
• Åsa Steholt Vernerson, vd, Gleerups
• Edvard Jensinger, skolutvecklingschef, Helsingborg
• samt skolledning, lärare och elever på Ørestads
gymnasium
Målgrupp: Förvaltningsledning, förtroendevalda, drivande skolledare och pedagoger

Mer information och anmälan: www.diu.se/bett2015
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Program

Danska erfarenheter
20-21 januari, Ørestads gymnasium, Köpenhamn
Studiedagarna är ett arrangemang av stiftelsen DIU, i samverkan med danska och svenska partners

Tisdag, 20 januari
13.00 -13.10		

Inledning

13.10 -13.50 		
Ny Læreruddannelse for Folkeskolan
			
2014 startade en ny lärarutbildning i Danmark. Professionshögskolorna
			
har fria ramar att utforma utbildningen där de studerandena ska uppnå
			
kompetenser i tre huvudämnen och fokus sätts på IT, specialpedagogik
			
och inklusion. 			
			 Dekan Tove Hvid Persson, Læreruddannelse og formidling, professions			högskolan UCC
13.50 - 14.00 		

Frågor och svar

14.00 - 14.30		

Kaffe/förfriskningar

14.30 - 15.30 		
Øget anvendelse af it i Folkeskolen – Elevernes egenproduktion og
			elevinddragelse
			
30 digitala demonstrationsskolor runt om i Danmark skall samarbeta med
			
universitet och lärarutbildningar kring it-baserad undervisning inom fem
			
olika försöksområden. Målet för ”Elevernes egenproduktion og
			
elevinddragelse” är att engagera och inspirera barn och unga till att bli 		
			
aktiva samhällsmedborgare och utveckla deras kärnkompetenser genom
			
att uppmuntra kreativitet och tillhandahålla en högkvalitativ undervisning
			
• Ur ett forskningsperspektiv: Professor Birgitte Holm Sørensen
			
• Ur ett skolperspektiv: Rasmus Ullerup, lärare, Ungdomscenter Vejle.
15.30 - 16.00		

Frågor och svar

16.00 - 17.30		

Rundvandring på Ørestads Gymnasium

19.00		

Gemensam middag

– Vi vet inte var vi är om tio år, men vårt främsta syfte är
och förblir att förbereda eleverna till det samhälle de ska
ut i, säger rektor Allan Kjaer Andersen, rektor på Ørestads
gymnasium

Mer information och anmälan: www.diu.se/bett2015
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Program forts

Onsdag 21/1
09.00 - 09.40		
			
			
			
			
			
			
			
			

Folkeskolen skal utfordre den digitale generation
Som en konsekvens av den digitala strategin pågår nu satsningen ”Øget
anvendelse af it i Folkeskolen’”. IT ska i högre grad integreras i den
dagliga undervisningen med ambitionen att nå regeringens målsättning
om en akademiskt starkare skola. Därför satsat staten 500 miljoner och 		
kommunerna lika mycket under perioden 2012-2017, för att på olika sätt
öka användningen av it i skolan.
Kristoffer Lange, kanslischef , undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og 		
Læring, Kontor for Digitalisering

09.40 - 10.00		

Frågor och svar

10.00 - 10.30

Kaffe/förfriskningar

10.30 - 12.00		
Digitala läromedel
		
Totalt har 120 miljoner danska kronor avsatts i en fond för digitala
			
läromedel. Medlen avses stödja utvecklingen av läromedel som
			
kombinerar de digitala möjligheterna med nya, effektiva och innovativa
			lärandeformer
10.30 - 10.45		
			
			

• På Ørestads Gymnasium används, sedan ett antal år, enbart digitala
läromedel vilket innebär såväl fördelar som utmaningar
Elever från Örestads gymnasium

10.45 - 11.00		
• Digitala läromedel i Danmark – en lång historia. Några erfarenheter från
			
den första ansökningsomgången i satsningen på digitala läromedel
			 Leo Højsholt-Poulsen, undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og 		
			Læring,
11.00 - 11.15		
			
			

• Clio Online är Danmarks största digitala läromedelsförlag. Förlaget
startades med en vision - att revolutionera undervisningen ämne för ämne
Direktör Janus Benn Sørensen, Clio Online

11.15 - 12.00		
Samtal om digitala lärresurser:
			 Leo Højsholt-Poulsen, undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og 		
			Læring,
			
Janus Benn Sørensen, Clio online
			
elever från Ørestad gymnasieskola,
			
Orla Duedahl, Ørestad Gymnasium
			
Samtalsledare: Åsa Steholt Vernerson Gleerups förlag AB,
12.00 - 13.00		

Lunch

13.15 		
			

Avfärd till Kastrup
för deltagare som fortsätter med DIU till London och BETT

Stiftelsen DIU, Datorn i Utbildningen, Arrangerar den årliga konferensen Framtidens lärande – här och nu,
är grundare av lärarpriset Guldäpplet som delas ut årligen till lärare som förnyat undervisnngen med stöd av
digitala verktyg och ger ut tidskriften DIU, Sveriges enda pedagogiska specialtidskrift kring it i skolan.

Mer information och anmälan: www.diu.se/bett2015
KPH 2015, 14-11-14
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