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Danska erfarenheter
Program i Köpenhamn 20-21 januari 2015

Tisdag 20 januari
Plats: Örestad Gymnasium, Örestad
13.00 - 13.10

Inledning Peter Becker, Lena Nydahl, moderatorer

13.10 - 14.00
Ny Læreruddannelse for Folkeskolan
		
2013 startade den nya lärarutbildningen i Danmark. Professionshögskolorna har fria ramar
		
för att utforma den nya utbildningen där de studerandena ska uppnå kompetenser i tre
		
huvudämnen och fokus sätts på IT, specialpedagogik och inkludering i utbildningen.
		Dekan Tove Hvid Persson, Læreruddannelse og formidling, professionshögskolan UCC
		Reflektioner och kommentarer: Berner Lindström, professor Göteborgs universitet och Maria
		
Stockhaus, ordförande SKLs utbildningsberedning samt deltagare
14.00 – 14.30

Kaffe/förfriskningar

Øget anvendelse af it i Folkeskolen – Elevernes egenproduktion og elevindragelse
30 digitala demonstrationsskolor runt om i Danmark ska samarbeta med universitet
		
och lärarutbildningar kring it-baserad undervisning inom fem olika försöksområden.
		
Målet för ”Elevernas egenproduktion og elevindragelse” är att engagera och inspirera
		
barn och unga till att bli aktiva samhällsmedborgare och utveckla deras kärn		
kompetenser genom att uppmuntra kreativitet och tillhandahålla en högkvalitativ
		undervisning.
14.30 – 16.00

		

• Ur ett forskningsperspektiv, Birgitte Holm Sørensen, professor, Aalborg universitet

		

• Ur ett skolperspektiv, Rasmus Ullerup, lärare, Ungdomscenter Vejle.

		Reflektioner och kommentarer: Robert Fahlgren 2:e vice ordförande, Lärarförbundet,
		
Helena Linge, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, Berner Lindström,
		
professor Göteborgs universitet, Edward Jensinger, områdeschef gymnasieskolan, Malmö
		samt deltagare
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16.00 – 17.30

Information om och rundvandring på Ørestads Gymnasium

19.00 –
		

Gemensam middag
på Matklubben Bistro De Luxe, Store Kongensgade 66, Köpenhamn

Program – danska erfarenheter
Onsdag 21 januari
Plats: Örestad Gymnasium, Örestad
09.00 – 10.00
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 satsar staten 500 miljoner och
		
kommunerna lika mycket under perioden 2012-2017, för att på olika sätt öka användningen av
		
it i skolan
		Kristoffer Lange, kontorschef undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring, kontor for
		digitalisering
		Reflektioner och kommentarer: Maria Stockhaus, ordförande SKLs utbildningsberedning, 		
		
Edward Jensinger, områdeschef gymnasieskolan, Malmö, Jan Hylén, utbildningsanalytiker, 		
		
Stockholm, Camilla Waltersson Grönvall, utbildningsutskottet samt deltagare
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 Ørestads 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 startade med en 		
vision att revolutionera undervisningen ämne för ämne. Janus Benn Sørensen, direktör, 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 Ørestads gymnasieskola, Orla Duedahl, Ørestad
		gymnasium
		
Samtalsledare: Åsa Steholt Vernerson, vd, Gleerup utbildning AB
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12.00 – 13.00

Avslutning och gemensam lunch

13.15 		

Avfärd till Kastrup, för dem som åker vidare till BETT och London

Föreläsare
Tove Hvid Persson,
dekan Læreruddannelse og formidling, professionshögskolan UCC och
ordförande i den nationella styrgruppen för utveckling av Ny Læreruddannelse

Birgitte Holm Sørensen,
professor i it, medier og læring, Institut for Læring og Filosofi vid Aalborg
Universitet i Köpenhamn och projektledare för demonstrationsskoleförsök
”Elevernas egenproduktion och elevindragelse”.

Rasmus Ullerup,
lärare vid ungdomscenter Vejle UCV, en av de skolor som medverkar i demonstrationsskoleförsöket ”Elevernes egenproduktion og elevinddragelse”, Han
arbetar bl a med Lego Mindstorms i matematikundervisningen.

Kristoffer Lange,
kontorschef vid Kontor for Digitalisering, Styrelsen for It og Læring,
undervisningsministeriet

Janus Benn Sørensen,
direktör Clio Online Clio Online är Danmarks största digitala förlag som producerar 100 % digitala läromedel.

Leo Højsholt-Poulsen,
Kontor for Pædagogisk it, Styrelsen för It og Læring, Undervisningsministeriet
Leo har lång erfarenhet av it-baserade projekt i Danmark, Norden och EU
och var tidigare chef för Orfeus – en organisation med uppdrag att främja
tillgången till digitala undervisningsprogram i skolorna.
Åsa Steholt Vernerson,
vd Gleerups Utbildning. Gleerups är ett bokförlag och utbildningsföretag
verksamt inom läromedel, digitala lärverktyg, kurslitteratur och kompetensutveckling från förskola till högskola.

Orla Duedahl,
lärare vid Örestads gymnasium Orla Duedahl är pædagogisk IT koordinator
och undervisar i Samfundsfag, Erhvervsøkonomi och NV

Elever från Ørestads gymnasieskola
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Reflektörer
Maria Stockhaus,
ordförande i SKLs utbildningsberedning, riksdagsledamot (M), ledamot i utbildningsutskottet. Maria var tidigare kommunalråd i Sollentuna.

Berner Lindström,
seniorprofessor Göteborgs universitet. Berner undervisar på forskarutbildnings- och magisternivån inom områden som pedagogisk psykologi, Lärande,
kommunikation och IT, distansutbildning och flexibelt lärande och analys av
interaktion.

Edward Jensinger,
fram till årsskiftet 2014/2015 utvecklingschef på Skol- och fritidsförvaltningen.
i Helsingborg. Börjar 2015 som en av två områdeschefer för gymnasieskolan i
Malmö.

Jan Hylén, J
fristående analytiker, utredare och konsult åt myndigheter, kommuner,
universitet, regeringar och internationella organisationer som OECD, UNESCO
och EU.

Robert Fahlgren,
grundskollärare i Skellefteå och 2:e vice ordförande i Lärarförbundet.

Helena Linge,
lärare i årskurs 1-7 i Trelleborg med huvudämnena svenska, samhällsorienterade ämnen och musik, 2:e vice förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.

Camilla Waltersson Grönvall,
Utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, har tidigare arbetat inom
skolan och är riksdagsledamot sedan 2010, tidigare bland annat ordförande i
utbildningsnämnden i Lilla Edet
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