
Netværkskonference i Region Midtjylland i forbindelse med Internetweek Denmark

 DIGITAL LÆRING 
PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE I REGION MIDTJYLLAND

Fremtiden stiller krav til digitalisering på ungdomsuddannelserne med udgangspunkt Fokusområde 5, 
Digital læring og undervisning, FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020
Konferencen tegner et billede af status, giver inspiration til og udpeger retningen for det videre arbejde.
Tid & sted: Onsdag den 30. april 2014 kl. 9.30-15.30. Århus Købmandsskole, Sønderhøj 28
Målgruppe: Ledere, undervisere, uddannelsespolitikere og andre uddannelsesinteresserede

Alle oplæg indtil frokost er fælles. Eftermiddagens workshops er opdelt i tre spor, hvor man vælger én 
workshop inden for hvert spor. Oplægsholdere på workshops er alle fra regionsprojektet eSkoler Midt. 

PROGRAM
9.30-9.40 VELKOMMEN 
Uddannelseskonsulent Henning Tjørnelund, Region Midtjylland. 
Centerchef Michael Lund-Larsen, eVidenCenter/@ventures

9.40-10.15 DIGITAL LÆRING OG UNDERVISNING – FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI
”Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020” opstiller nogle præcise mål for ungdomsuddan-
nelsernes anvendelse af digital læring med milepæle i 2016, 2018 og 2020. Hvad gør regeringen og 
KL for at støtte opnåelsen af disse mål? Hvordan ser læringslandskabet ud på det digitale område, når 
milepælene er nået? 
Undervisningskonsulent Søren Vagner, UNI-C

10.15-10.45 ESKOLER MIDT – REGIONAL INDSATS
Digitaliseringsstrategien på ungdomsuddannelsesområdet i Region Midtjylland er understøttet af en 
3-årig indsats under fællestitlen eSkoler Midt. Indsatsen sigter mod at besvare nogle generelle pæda-
gogiske spørgsmål gennem udvikling og implementering af digital læring: Hvordan indgår digitalisering 
i muligheden for at højne tværfaglighed? Er digitalisering endnu en mulighed for at tilgodese differen-
tiering af undervisningen? Hvordan kan digitale læremidler øge kvaliteten i den daglige undervisning? 
Kontorchef Pia Fabrin, Regional Udvikling, Region Midtjylland

10.45-11.00 PAUSE

11.00-11.45 DEN E-LÆRENDE DIGITALE SKOLE – PÅ VEJ MOD DIGITAL DANNELSE
Århus Købmandsskole er i gang med et stort projekt, der omfatter hele skolen. Projektet hedder Den 
e-lærende Digitale Skole og afspejler både den overordnede fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og 
regionens strategi, idet skolen i årene 2011-2015 indfører digitale læringsformer og digitale evalue-
ringsformer gennem en storstilet kompetenceudviklings- og omstillingsproces i hele organisationen. 
Målet er at fastholde flere unge, at kvalificere eleverne fagligt og udvikle deres digitale dannelse. 
Centerchef Michael Lund-Larsen, eVidenCenter/@ventures

11.45-12.45 FROKOST

http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd_30sep
http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd_30sep


WORKSHOPS
 

KL. 12.45-13.20 SPOR 1 DIGITAL DANNELSE

Opfør dig ordentligt! 
Gennem det digitale dannelsesbegreb kan vi arbejde med begreber som kritisk sans, formidling, for-
tolkning, kommunikation, dialog, interaktion, brug, genbrug og fremstilling af materiale, etik, sociale 
fællesskaber mv. – i vores digitale omverden. 
Daniella Tasic Hansen, eVidenCenter 

Digital dannelse på skemaet
Nutidens unge får ofte prædikatet “digitale indfødte”. Men sandheden er snarere, at elevers brug af 
computer og it-værktøjer ofte sker ureflekteret og ikke altid lige hensigtsmæssigt. Tiden kalder på “digi-
tal dannelse”, mener de på Teknisk Gymnasium Silkeborg. 
Michael Hanson, Teknisk Gymnasium Silkeborg

KL. 13.25-14.00 SPOR 2 DIGITALE LÆREMIDLER 

Mercantube – en videolæringskanal 
På Mercantec finder de nye pædagogiske veje til at nå de audiovisuelle elever, som bedst lærer og 
modtager informationer gennem video og lyd. 
Steen Grønbæk, Mercantec 

Digitale selvrettende opgaver
Med de nye arbejdstidsaftaler skal lærerne undervise mere. Derfor er der brug for værktøjer, der kan fri-
gøre tid fra ”kedelige” funktioner som fx opgaveretning. Eksempler fra forskellige ungdomsuddannelser.
Michael Lund-Larsen, eVidenCenter/@ventures

Kl. 14.00-14.30 Kaffepause

KL. 14.30-15.05 SPOR 3 DIGITAL VEJLEDNING OG SAMARBEJDE 

Digitale delingsværktøjer
Hvordan kan det digitale delingsværktøj Google Docs anvendes i undervisningen, og hvad er værktøjets 
pædagogiske potentiale. Det undersøger de på Egaa Gymnasium.
Christoph Ridder, Egaa Gymnasium

Tablets øger samarbejdet
Tablets i undervisningen giver mulighed for at underviserne på UC Holstebro i salg og service, informa-
tionsteknologi og erhvervsøkonomi kan øge elevernes muligheder for samarbejde, læring og erfarings-
udveksling, hvor læreren skal agere mere som facilitator end instruktør. 
Lykke Møller, UC Holstebro

15.05-15.30 OPSAMLING I PLENUM
Som resultat af konferencen etableres et netværk, som hver skole udpeger kontaktpersoner til, så de 
kan være bindeled mellem skole og netværk.
Uddannelseskonsulent Henning Tjørnelund, Region Midtjylland

  
Læs mere om eSkoler Midt WWW.ESKOLERMIDT.DK

Like us på WWW.FACEBOOK.DK/ESKOLERMIDT

http://www.eskolermidt.dk
http://www.facebook.dk/eskolermidt

