Kommunepakker 2018
Den 6. og 7. marts 2018, Bella Center, København

Deltager I med en snes medarbejdere fra én kommune, kan I opnå fordele og rabat. I
2018 tilbyder Danmarks Læringsfestival kommunepakker, der er et særligt tilbud for
kommuner med mere end 20 medarbejdere og ledere fra 0-18-års-området, som er
tilmeldt konferencen. Med en kommunepakke danner kommunens strategiske fokus
rammen for konferencen. Dermed er en kommunepakke en mulighed for at optimere
kommunens udbytte af Danmarks Læringsfestival.

Pris for deltagelse i konferencen med
forplejning og adgang til alt:
- Én dag 1.500,- ex moms
- Begge dage 2.500,- ex moms

Særligt program for kommuner tilmeldt kommunepakken

Husk, at kommunen får rabat efter
antal deltagere:
20-49 personer = 20 % rabat
Over 50 personer = 35 % rabat

Kommuner, der er tilmeldt kommunepakken, får et tilbud om særlige sessioner, som er
rettet mod at sikre effekt i kommunerne. I kan bl.a. høre oplæg om, hvordan kommunen
kan:
- gribe udfordringer i forhold til kommunens digitaliseringsarbejde
• Jacob Brøndum Pedersen fra Center for Digital Dannelse sætter fokus på, hvordan
kommunerne bedst muligt tilgodeser den teknologiske udvikling, når digitalisering
rammer skolerne.
- sammentænke alle fag og tværgående emner med innovation
• Helsingør Kommune inspirerer til, hvordan elevernes faglige og innovative
kompetencer løftes samtidig med, at de rustes til fremtidens job, teknologier og
globale udfordringer.
- arbejde strategisk med indførelse af Aula
• Konsulenter fra KL giver en introduktion af, hvordan kommunerne kan arbejde
strategisk med Aula.
- sikre en høj grad af informationssikkerhed blandt skolens ansatte
• Digitaliseringsstyrelsen præsenterer en læringspakke målrettet ansatte i
undervisningssektoren.
Oplæggene giver jer mulighed for at gå i dybden med emnerne som en samlet enhed.
Efterfølgende vil I have mulighed for at følge op på den ny viden i et webinar. I kan læse
mere om de enkelte oplæg på dk-lf.dk.

Mulighed for interne strategioplæg og tværkommunale sessioner
Udover de særlige kommunesessioner tilbydes I også mulighed for interne strategioplæg og tværkommunale sessioner.
Med interne strategioplæg kan I, som kommune rammesætte dagen for jeres medarbejdere. Efter aftale får I stillet et lokale til rådighed til et oplæg, I selv arrangerer.
De tværkommunale sessioner er en mulighed for at arrangere sessioner, hvor I mødes
og diskutere særlige emner på tværs af forskellige kommuner.

Vil du vide mere?
Kontakt Styrelsen for It og Læring på nh@stil.dk eller 41 20 93 05 for at høre mere om,
hvordan vi kan designe en kommunepakke, der passer til jeres behov.

www.danmarkslæringsfestival.dk

Kontakt Nicoline Harreskov for
yderligere information om kommunepakkerne på nh@stil.dk eller
41 20 93 05.
Find mere information om Danmarks
Læringsfestival og tilmeld jer på:
www.Danmarkslæringsfestival.dk
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