Program for grundskolen på
Danmarks Læringsfestival
Den 13. marts 2019 i Bella Center, København
Den første dag på Danmarks Læringsfestival 2019 kan du opleve et konferencespor, der giver dig
viden om hovedtemaet for læringsfestivalen nemlig den nye faglighed teknologiforståelse i folkeskolen. Du kan også få spritny indsigt i udvikling og anvendelse af aula med konkrete eksempler
fra et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune. Senere på dagen vil endnu et praksisoplæg give dig den
nyeste viden fra et gennemført kapacitetsløft ift. it-didaktik og teknologiforståelse af skolepædagoger fra Kulsbjerg Skolen. Hywel Roberts vil give dig konkrete redskaber med hjem til, hvordan
undervisningen kan tage udgangspunkt i kreativitet, engagement og Imageneering.
Foruden nedenstående program, og de nationale og internationale keynotes, er der over 45 andre
sessioner i løbet af den 13.-14. marts 2019, og med en konferencebillet kan du frit skifte spor og
gå til de oplæg, som du brænder mest for.

Program den 13. marts 2019
08.55-09.45

Velkomst og Keynote om Computationel Thinking
Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til
Danmarks Læringsfestival 2019 og keynote Dr. Chris Stephenson, leder af
Computer Science Education Strategy hos Google fortæller om Computationel
Thinking

10.15-11.00

Teknologiforståelse – en ny faglighed i folkeskolen
ved Birgitte Hansen, Stefan Hermann, Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen

11.00-11.30

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister
Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

12.15-13.00

Aula – på vej mod en god anvendelsesstrategi
ved Christina Thenning Hansen og Camilla Hoffmann

13.15-14.00

ProfessionsKapacitet – nationalt kapacitetsløft i tæt samarbejde mellem
kommuner og professionshøjskoler
ved Eva Petropouleas Christensen, Søren Bøgh Knudsen, Tobias Heiberg og
skolepædagoger fra Kulsbjerg Skolen

14.15-15.00

Create – learn – inspire
ved Hywel Roberts

15.15-16.00

Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?
ved Ole Sejer Iversen, Anne Boie Johannesson, Sahra-Josephine Hjorth, Abdel Aziz
Mahmoud og moderator Camilla Mehlsen

		

www.danmarkslæringsfestival.dk

Pris for deltagelse i konferencen med forplejning og
adgang til alt:
Én dag
1.500,- kr. ekskl. moms
Begge dage
2.500,- kr. ekskl. moms
Husk, at I får rabat efter
antal deltagere:
10-19 personer = 10 % rabat
20-49 personer = 20 % rabat
Over 50 personer = 35 % rabat
Find mere information om
Danmarks Læringsfestival
og tilmeld jer på:
www.Danmarkslæringsfestival.dk
Følg os her:
/danmarkslaeringsfestival
/laerfestdk |
#laerfest
/Danmarks
Læringsfestival

Program for grundskolen på
Danmarks Læringsfestival
Den 14. marts 2019 i Bella Center, København

Den anden dag på Danmarks Læringsfestival 2019 træder du ind i et konferencespor for grundskolen med fokus på dataetik og GDPR, og du får input til at sætte de store naturvidenskabelige
fortællinger i spil i din undervisning derhjemme. Eftermiddagen følger op på gårsdagens oplæg
om hovedtemaet teknologiforståelse ved at invitere udvalgte af de 46 forsøgsskoler på scenen til
at fortælle om deres igangværende arbejde med teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen. Den 14. marts 2019 er også dagen, hvor vi fylder scenen med elever fra to skoler i Rødovre
Kommune. De vil vise, hvordan de i TekX makerspace arbejder med undervisning i innovation, it og
kreativitet. Tænkehat, journalist og tv-vært Nikolaj Sonne slutter dagen af med en tur i digi-land.
Foruden nedenstående program, og de nationale og internationale keynotes, er der over 45 andre
sessioner i løbet af den 13.-14. marts 2019, og med en konferencebillet kan du frit skifte spor og
gå til de oplæg, som du brænder mest for.

Program den 14. marts 2019
09.00-09.45

Keynote: Christiane Vejlø om dataetik

10.00-10.45

Sæt de store naturvidenskabelige fortællinger i spil i din undervisning
ved Peter C. Kjærgaard

11.00-11.45

Keynote: Developing the Computational Creator in Every Child
ved Leigh Ann Delyser

12.15-13.00

Styr på GDPR
ved Rikke Møller Larsen og Anja Emilie Larsen

13.15-14.00

Teknologiforståelse i praksis
ved udvalgte forsøgsskoler [Navne følger]

14.15-15.00

Eleverne tager scenen
ved Valhøj Skole og Islev Skole i Rødovre Kommune

15.15-16.00

Keynote: Hop med ind i digi-land
ved Nikolaj Sonne
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