
09.30 KAFFE OG REGISTRERING   

Der vil være kaffe fra kl. 9:30, hvor der er lejlighed til at hilse på de andre deltagere, der kommer lidt tidligt. 

10.00 VELFÆRDSTEKNOLOGI 2.0 - BEGREBER OG DAGSORDNER (NIELS HENRIK HELMS) 

Velkomst ved FLUID og Videnscenter for Velfærdsteknologi, Vestdanmark. 

Niels Henrik vil sætte rammen for konferencen: Velfærdteknologier er i det sidste årti blevet et 

vigtigt og strategisk element i den offentlige opgaveløsning, men der er mange udfordringer i 

forhold til implementering og brug, og det fulde potentiale i anvendelsen af teknologierne er langt 

fra udfoldet. Der skal findes helhedsorienterede måder at udvikle og bringe velfærdsteknologier i 

anvendelse sammen med virksomheder, ledere, medarbejdere og borgere med blik for både den 

politiske dagsorden, det økonomiske potentiale og de organisatoriske behov.  

Lektor Niels Henrik Helms, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavs Professionshøjskole 

10.30 HELLE GRUBBE, ROELOF WOUWENAAR: KOMPETENCEUDVIKLING – INDHOLD OG 

FORMATER  

 I arbejdet med praktisk hjælp, pleje og rehabilitering møder social- og 

sundhedspersonalet krav om selvstændig anvendelse af forskellige former for 

velfærdsteknologi. Det stiller krav om såvel tekniske som digitale kompetencer, 

som eleverne skal begynde at tilegne sig allerede under uddannelsen. 

I dette indlæg kan du høre om, hvordan ZBC introducerer eleverne til 

velfærdsteknologiske hjælpemidler og benytter digitale læremidler til udviklingen 

af såvel elevens faglige som digitale kompetencer. Du kan også høre om, hvordan forlaget Praxis i samarbejde med 

skolerne udvikler digitale læremidler, der kan understøtte elevernes læreproces. 

Forlagsredaktør Helle Grubbe, Praxis  

Roelof Wouwenaar, Roelof Wouwenaar, Digitaliseringschef ZBC 

11.00 ANNE-METTE NORTVIG (ABSALON INTERMEDIÆRE LÆRINGSRUM  

Anne Marie vil i sit indlæg fortælle om hvordan teknologi og digitale læremidler har betydning for 

menneskers læring, samarbejde og liv i det hele taget, hvilken rolle læremidlerne bidrager med i 

sådanne samspil, og ikke mindst hvordan der kan skabes didaktiske design, hvor teknologi og 

læremidler bidrager til bedre undervisning og mere udbytterig læring. 

Lektor - Ph.d., Anne-Mette Nortvig,  Center for Skole og Læring, Absalon 

 

11.30 JACOB SANGILD: VIDENSCENTRENE, HVAD KAN OG SKAL DE – VIDENSCENTER SOSU 

VEST 

Jacob Sangild vil fortælle om Videnscenterets rolle i Vestdanmark og hvorledes det integreres i 

arbejdet på SosuFyn.  

Herudover har Jacob arbejdet med en VR lejlighed samt et bud på en  Sosu MakerSpacevogn, som 

ligeledes vil blive præsenteret. 

Koordinator Jacob Sangild, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 

 


