
14:45-15:15 Afsluttende perspektiverende oplæg 

Hvordan kan erhvervsuddannelserne og VUC arbejde målrettet med 

digitalisering med afsæt i didaktiske overvejelser, hvor fælles udvikling af 

og ikke mindst kvalitet i uddannelserne er i centrum? Det Nationale 

VidenCenter for e-læring har i en årrække arbejdet med it-didaktik og 

pædagogik sammen med en række erhvervsskoler i uddannelse og 

udviklingsprojekter og giver et bud på, hvordan arbejdet kan gribes an og 

spredes. 

 

Specialkonsulent i e-læringspædagogik, Daniella Tasic Hansen, Det Nationale 

Videncenter for e-læring 

15:40 Slut – tak for i dag 

 

Konferencens ramme   

Digitalisering i undervisningen udfordrer vores måde at tænke didaktik og pædagogik i 

erhvervs- og ungdomsuddannelser. For selvom de digitale medier rummer gevinster i forhold 

til deling af undervisningsmaterialer, differentiering, variation og fleksibilitet i undervisningen, 

kræver det, at vi kan arbejde med læring på nye måder. Ellers kan teknologien blive en 

hæmsko og tidsbelastning for undervisere og elever.  

På konferencen vil vi belyse, hvilke gevinster og udfordringer, digitaliseringen kan give for 

undervisningen. Gennem en række oplæg fra undervisere vil vi diskutere, hvordan lærere kan 

udnytte det digitale potentiale til at støtte, udvikle og opretholde kvaliteten i læring.  

Og hvordan kan lærerteams designe læring med teknologi, så undervisningen også indeholder 

nærvær, relationer og også bliver til gavn for de fagligt svagere elever?  

Deltag i konferencen den 24.10 og få svarene  

Konferencens form 

Konferencen vil udover oplæg have 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 og tilmelding 

Konferencen foregår i Odense på HF VUC FYN, Kottesgade 6 (U310 – 3.sal) 

Prisen for deltagelse i konferencen er 1400 kr. eksklusive moms for medlemmer af FLUID – og 

2400 kr. for ikke-medlemmer. Såfremt I melder jer ind i FLUID, kan I medtage 2 deltagere til 

konferencen.  

Tilmelding foregår via vores tilmeldingsside www.fluid.dk/tilmeld 

 

 

http://www.fluid.dk/tilmeld

