Program for ledelse på
Danmarks Læringsfestival
Den 13. marts 2019 i Bella Center, København
Interesserer du dig Teknologiforståelse, ledelse i uddannelsessektoren eller er du på kig efter gode
erfaringer, inspiration og nye projekter til jeres egen skole? Så deltag på konferencesporet henvendt til ledere den 13 og 14 marts på Danmarks Læringsfestival 2019.
På konferencens første dag kan du på ledelsessporet blandt andet blive klogere på adaptiv læring,
deltage i debatten om, hvordan vi kommer videre med digital dannelse, få input til vejen til en velfungerende læringsplatform og høre om Skolelederforeningens Internet-of-Things-projekt. Konferencen har i 2019 to hele dage med konferencespor som henvender sig særligt til ledere og andre
som arbejder med ledelse. Foruden nedenstående program er der mere end 45 forskellige oplæg,
sessioner og keynotes på konferencen den 13-14 marts. Med en konferencebillet kan du frit vælge
sessioner på tværs af sporene.
Se det fulde program for konferencen den 13 marts på hjemmesiden.

Program den 13. marts 2019
08.55-09.45:

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

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

10.15-11.00:

Fra teori til praksis – Rejsen mod en velfungerende Læringsplatform
ved Anne Raaholt, Jesper Tejstø og Lone Nielsen
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11.00-11.30:

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister
Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø
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12.15-13.00:

Internet of Things (IoT) – projektet
ved Claus Hjortdal og deltagende skoler

13.15-14.00:

Digitale kompetencer og digital skolekultur (DIDAK)
ved Christian Dalsgaard, Mette Brinck Thomsen og skoleledere

14.15-15.00:

Hvad er adaptiv læring? Forstå principperne bag hypet
ved Sahra-Josephine Hjorth

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
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Program for ledelse på
Danmarks Læringsfestival
Den 14. marts 2019 i Bella Center, København
Den 14. marts kan du på ledelsessporet få endnu mere inspiration, viden og netværk lige til at tage
med hjem til og bruge i din egen praksis. Hør blandt andet Helene Ratner fortælle om, hvordan
data både giver nye muligheder for at lede på kerneopgaven, men også påvirker vores forståelse
af, hvad kerneopgaven er. Få inspiration og (forskningsbaseret) viden til din egen ledelsespraksis,
når Lotte Bøgh Andersen sætter fokus på ledelse i undervisningsverdenen. Mød CRAFT’s Advisory Board og bliv klogere på, hvordan eTwinning kan bruges som skoleudviklingsværktøj. Med en
konferencebillet har du adgang til alle konferenceoplæg og kan derfor sammensætte dit program
præcis som du ønsker.
Se det fulde program for konferencen den 14 marts på hjemmesiden.

Program den 14. marts 2019
09.00-09.45:

Keynote: Christiane Vejlø om dataetik

10.00-10.45:

eTwinning som skoleudviklingsværktøj
ved Jan Wittrup, Lisbeth Kodal og Claus Berg

11.00-11.45:

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

12.15-13.00:

Relationsskabende faglig visionsledelse
ved Lotte Bøgh Andersen.

13.15-14.00:

It i raketfart eller i nedsmeltning?
ved CRAFT’s Advisory Board

14.15-15.00:

Dataetiske Dilemmaer		
ved Helene Ratner og Anne Mette Thorhauge

15.15-16.00:

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

