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Få Succes med implementeringen af din læringsplatform
Til denne konference har vi inviteret tre institutioner, der vil give deres bud på brug af LMS
Learning Management System:
•
•
•

Business – Tietgen/Niels Brock (Lotte Nørregaard/Jesper )
SOSU – SOSU Randers (Anette Degn Larsen)
HF - HF VUC Fyn (Lars Zimsen)

Afdelingsleder Lars
Zimsen HF VUC FYN

JESPER ERIKSEN
Uddannelseschef, Tietgen
Online

SOSU Herning – UCL –
Aarhus Tech??

09.00 KAFFE OG REGISTRERING
Der vil være kaffe fra kl. 9:00 hvor der er mulighed for at snakke med de andre deltagere, der
er mødt tidligt frem.

9:30 Runde 1: Implementering af LMS
Kort indledning fra oplægsholdere (2 min): LMS, implementeringsdato, ejerskab.
1.
2.

Hvordan har I forberedt Jer?
Hvilken rolle har ledelsen spillet i implementeringen?

Undervisernes rolle i LMS
3.
4.
5.
6.

Hvordan har I understøttet underviserne/ledelserne i implementeringen?
Opkvalificeringen, samarbejde, inddragelse, procesplan
LMS i det didaktiske arbejde / samarbejde undervisere imellem
Hvad gør I i dag med hensyn til (daglige) opkvalificering af undervisere i digital
læring/support?
7. Inddragelse, opkvalificering og kommunikation af elever/studenter

Anbefalinger og kommunikation
8.
9.

Top 5 anbefalinger til at gøre det rigtigt. / og de 5 værste faldgruber?
Hvordan kommunikerer organisationen om processen

Afvikling af dagen
Dagen indledes of afsluttes med perspektiverende indlæg, men ellers er fokus på LMS!

9:30 Martin Hovbakke Sørensen: Brugerportal-initiativet - digitale platforme til folkeskolen
Martin Hovbakke Sørensen fra STIL vil give os et indblik i arbejdet med et af
de største projekter i Danmark i relation til læring og læringsplatform, nemlig
brugerportalinitiativet: “Alle elever, forældre, pædagogisk personale og
skoleledere skal gennem fællesoffentlig infrastruktur og lokale it-systemer –
digitale læringsplatforme og samarbejdsplatformen Aula – opleve en
sammenhængende digital folkeskole.” Vi får overvejelserne bag, aktuel status
og en vurdering af hvilken betydning en fælles læringsplatform vil have for
undervisningssektoren.
Specialkonsulent Martin Hovbakke Sørensen, STIL

10:15 Runde 1: Implementering af læringsplatforme
De tre institutioner kommer med korte indlæg om implementering af læringsplatform på deres
skole – herefter er der lagt op til refleksion, interaktivitet og feed-back fra deltagerne

11:30 Runde 2: Underviserne og LMS
I denne afdeling er fokus på underviserne i relation til LMS

12:30 – 13:15 Frokost – herefter runde 2
Fortsat oplæg og diskussion af underviserne i relation til LMS

14:00 Runde 3: Anbefalinger og kommunikation
Top 5 anbefalinger / og faldgruber!

15:00 Afrunding af dagen Hvad bringer fremtiden LMS med sig? Learning Analytics, Artificiel Intelligence!
Som afslutning på dagen har Peter Holmboe lovet at kigge i krystalkuglen
for hvilken rolle LMS kan tænkes at have i fremtiden. Der opsamles bunker
af data i LMS og i bestræbelserne på at blive hurtigere, smartere og
dygtigere vil disse data uden tvivl blive taget i brug
Peter Holmboe, Lektor, Master IKT og Læring, UC SYD, Forskning
– Innovation – Videreuddannelse

15:30 Opsamling – hvad har vi så lært i dag Læringsteknolog Lotte Nørregaard, Learning Hub Niels Brock – og medlem af FLUIDs
bestyrelse, samler op på dagen og udleverer handout 9 trin.

15:40 Slut – tak for i dag

Konferencens ramme
Hvordan kommer en organisation godt i gang med at implementere et Learning Management
System? Hvem og hvad skal inddrages i processen og hvordan?
Det stiller konferencen skarpt på og vi har inviteret tre forskellige organisationer til at svare
på blandt andet følgende spørgsmål:
•
•
•
•

Hvordan forbereder man sig?
Hvilken rolle har lederne i processen?
Hvordan får man medarbejderne til at deltage med ejerskab til processen?
Hvordan får man brugerne – medarbejdere og studerende - til at deltage i processen?

Deltag i konferencen den 2.5 og få svarene og en 9-trins-tjekliste lige til at tage med hjem og
bruge i din organisation.

Konferencens form
Konferencen vil veksle mellem korte oplæg og diskussioner blandt deltagerne. Der bliver
således rig lejlighed til at medbringe egne erfaringer – og udfordringer – og få respons på
disse blandt de andre deltagere.

Praktisk
Konferencen foregår i Odense.
Prisen for deltagelse i konferencen er 1400 kr. ekslusive moms for medlemmer af FLUID – og
2400 kr. for ikke-medlemmer. Såfremt man melder sig ind i FLUID kan man medtage 2
deltagere i forbindelse med indmeldelse i organisationen.
Tilmelding foregår via vor tilmeldingsside www.fluid.dk/tilmeld

