Kom til PreBett it-læringskonference i
London 23. januar
Her samles danskere fra uddannelsesverdenen
for at lære om, hvad der rører sig i det
it-pædagogiske miljø. Konference-formatet er,
at det er praktikere der går på talerstolen og
deler erfaring der kan bruges, uanset hvilke
produkter organisationen bruger. Konferencen
afholdes i det centrale London 23. januar fra
14.00 – 19.00 og koster 700 pr. deltager og er
inkl frokost, snacks, kaffe og kage.

Hvordan motiverer vi eleverne for kodning og
programmering?
Mads og Lauritz er 17 år og går i 1. g på Allerød
Gymnasium. Kom og hør dem fortælle om, hvorfor
de mener eleverne skal lære om programmering,
hvad de mener der skal til for at øge elevernes
forståelse for programmering, og hvad de savnede i
deres egen skolegang.

Digital Leadership
Ove Christensen, Uddannelsesforsker,
Professionshøjskolen Absalon
Det handler om at producere tillid, hvordan man
arbejder med Learning Intelligence, videndeling,
time-organisering, udgifter og værdiskabelse, skolens
placering i lokalområdet, men også om, hvordan man
bruger digital viden til at skabe indblik i stedet for
overvågning.

Kan det betale sig at digitalisere sin
undervisning?
Liza van der Voorn, Sceneteknikeruddannelsen
Hvor lang tid tager det at digitalisere
undervisningen, og hvad er udbyttet af det? Liza
har sat strøm til både undervisningsplaner og
indhold. Hør om de bedste og værste erfaringer.

Persondataforordningen
John-Arthur Berg, itslearning
Oplæg om hvad man skal være opmærksom på,
ressourcer til praktisk implementering samt spørgsmål
og svar.

Vejen fra 5.b til Bruxelles
Lis Zacho, lærer på Lindevangsskolen / Coding
Pirates
En personlig beretning om hvordan et tweet først fik
en matematiklærer ind i ministerens
rådgivningsgruppe, og siden som taler for
Europarådet.

Digitalisering på EUD
Camilla Løkkegaard, Programleder, TEC.
Vision, strategi, politikker og kvalitetsdagsorden,
organisatorisk implementering, modenhedsniveauer og
handleplaner. Altsammen grafisk visualiseret og lige til
at blive inspireret af.

Teknologiforståelse på skoleskemaet
Rikke Schultz Pedersen, Skoleleder
Katrinedal Skole har haft Makerspace på
skoleskemaet. Rikke fortæller om ledelsesopgaven
som digital strateg i den pædagogiske organisation.

Læse- og skrive strategier med effekt
Ordpatruljer er nye tiltag på skoler, hvor elev til elev
læring implementerer læse- og skriveredskaber for
ordblinde elever. Elever fortæller om glæder og
udfordringer og Susanne Brink om, hvordan de digitale
værktøjer til skrivestøtte implementeres rent praktisk
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