
 



 

9.30     

9.40   

Velkomst og praktiske kommentarer 13.00   

  

15.15   

  

Hvordan ønsker du at lære i fremtiden?  

Tine Sahlgren FOF samler op på konferencen hvorunder deltagernes 

holdninger i diskussionen inddrages. Hvordan kommer det nye  

læringslandskab til at se ud, hvilke metoder og teknologier vil give mening  

og hvad kræver det af os, hvis vi skal blive klar til det hele? Auditoriet. 

Koncepter for fremtidens uddannelsesdesign – Digitale teknologier  
i spil v. docent Karsten Gynther og lektor Astrid Hestbech, UC Sjæl- 
land 

 

FLUIDs generalforsamling afholdes - dagsorden iflg. vedtægterne 16.00 

  

  

Kaffe 

Workshops I   
Vælg to af nedenstående workshops. Hver workshop varer 25 minutter og  
afholdes to gange i løbet af den time, der er afsat til workshops – dog ikke W1.  

W1: Paneldebat med Jerry Engström, Dennis Holm og Karsten Gynther.  
Moderator Lektor Astrid Hestbech. NB: varer 50 minutter. Auditoriet. 

W2: HD som fleksibel uddannelse  
Oplæg v/Finn Jensen, Tórshavn College (FO) – Lokale A1.44 -  

W3: Nytænkning af digitale undervisningsformer  
Oplæg v/Torben Møller, iLæring.dk – Lokale A1.43 

W4: Do’s & don’ts i elæring - Indblik i hvor der er gevinster at hente, 

 
og faldgrupper at dumpe i, ved elæring. 
Oplæg v/ Torben Kastrup, Adjunkt på UCSJ og e-læringsunderviser – A1.46 

  14.00 

  14.15 

   

12.10 Frokost 

Et 100% fjernundervisningsbaseret studiecenter v. Jerry Engström,  
Campus Västervik .  
I Sverige har man en lang tradition for at arbejde med fjernundervisning,  
og der er blevet etableret studiemiljøer i snart 100 kommuner. 
Campus Västervik, der blev etableret i 1996, faciliterer succesfuldt et stort  
og forskelligartet antal undervisningsforløb til både studerende og det  
lokale erhvervsliv på baggrund af et befolkningsgrundlag på under 40.000. 

  10.25 

Læring i udkanten v. Borgmester Dennis Holm, Vágur, Færøerne 
Fjarlestrardepilin i Vágur, er et bindeled mellem studerende på Færøerne  
og uddannelsessteder, som udbyder uddannelser via fjernundervisning.  
Undervisningscenteret tilbyder vejledning til at finde relevante uddannelser  
og studievejledning i forbindelse med selve studiet, mens selve undervis- 
ningen bliver varetaget af uddannelsesinstitutioner til beboerne på en ø  
med under 4.500 indbyggere. 

10.55   

MOOCS som en del af fremtidens læring til gavn for både studer- 
ende og underviser. v. Peter Hald, bibliotekar, DTU bibliotek 
Peter vil give en beskrivelse af MOOC’en Akademisk Informations- 
søgning og hvordan den gjorde, at blended learning blev en del af un- 
dervisningen på DTU Bibliotek. Oplægget vil inddrage de overvejelser  
og udfordringer der har været igennem hele processen med at producere  
MOOCen - fra idefase til implementering i undervisningen.  

11.25   

Workshops II   
Vælg to af nedenstående workshops. Hver workshop varer 25 minutter og  
afholdes to gange i løbet af den time der er afsat til workshops.  

W5: Videregående uddannelse på distance  
Uddannelse på distance. Hvordan er det at undervise og blive 

undervist på distance. Dialogdebat med e-læringsstuderende 

Louise Eskildsen og underviser Astrid de Mora modereret af 

Jørgen Grubbe- Auditoriet 

W6: Fjernundervisning i Norge  
Oplæg v/ Morten Flate Paulsen, NooA (NO) – Lokale A1.43 

W7: Kahoot som evalueringsværktøj i din undervisning. Oplæg ved Tine 

Sahlgren, FOF og Poul Tang, FLUID. Lokale A1.44  

15.45 

  

  

Konferencen slutter 

PROGRAM 

Auditoriet 

Auditoriet 

Auditoriet 

Auditoriet 



 

DET MED SMÅT... 

Konferencen afholdes på University College Sjælland, Campus  

Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde 

Prisen for deltagelse er 900 kr. ex. moms for medlemmer og  

2.800  kr. ex. moms for ikke-medlemmer. Dette inkluderer et års  

medlemsskab af foreningen og dermed rabat på alle FLUIDs  

arrangementer frem til 1. april 2017.  

Der gives desuden rabat ved flere end 2 tilmeldte - så 3. deltager  

får 15% rabat - 4. deltager fra samme organisation får 20% etc. 


