Årsberetning 2019-2020 for FLUID
FLUID år har været præget af en godt efterår, hvor der kom god gang i
konference-aktiviteter og desværre et forår uden aktivitet på grund af COVID-19 epidemien,
hvor regeringens nedlukning af landet gjorde det umuligt at afholde arrangementer.
Der var en række spændende arrangementer planlagt om “Den hybride Skole”, Collective
Intelligence”, “Virtuel undervisning (i gymnasiet)”, “Status på fjernundervisning i Norden”med
videre, og vi håber medlemmerne er klar til at deltage i disse arrangementer, når de bliver
udbudt - omend for nogles vedkommende i modificeret form.
9 trin til vellykket implementering af læringsplatform - 2. maj 2019 - Odense
For FLUID startede året med en konference, der satte fokus på læringsplatforme. 21 deltog i
konferencen, hvor tre skoler HF VUC FYN, Tietgen og SOSU skolen Herning gav hver deres
bud på, hvorledes man bedst arbejdede med læringsplatforme i det daglige. Se
https://www.fluid.dk/lms/
Hvad virker? – succes med fleksibel undervisning – 3.-4. juni 2019 - København
I juni afholdtes i IDA-bygningen i København den international konference “Hvad virker? –
Succes med fleksibel undervisning” - med 20 oplægsholdere kom man godt omkring emnet
og fik præsenteret en række gode bud fra de nordiske lande på “Hvad virker”. Konferencen
tiltrak 66 deltagere og kan ses på https://www.fluid.dk/hvad-virker/
Digitalisering og didaktik på erhvervsuddannelser og VUC 24.10.2019 Odense
Med udgangspunkt i erfaringerne fra især HF VUC FYN blev gevinster og udfordringer ved
digitalisering af undervisningen gennemgået. 28 deltagere var med i dette arrangement, som
kan ses på https://www.fluid.dk/dig/
Online Educa 2019
For fjerde år i træk arrangerede FLUID tur til Online Educa Berlin, i år med 15 deltagere.
Konferencen giver god mulighed for at følge mange spændende oplæg om
online-undervisning med 120 sessioner og over 200 oplægsholdere over de to dage. Turen
vil også blive gennemført i 2020.
Virtual Reality i undervisningen 29. januar 2020 - Vejle
Endelig afholdte FLUID et VR-arrangement hvor fokus var på anvendelsen af VR i
undervisningen. Med 39 deltagere var det med til at sprænge rammerne i Økolariet i Vejle,
men med stor hjælp fra VIFIN lykkedes det at få en spændende konferencedag ud af emnet
- se mere på https://www.fluid.dk/vr/

Bestyrelsen
Bestyrelsen består aktuelt af
Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen Aalborg University
Forlagsredaktør Helle Risager Grubbe Praxis
Uddannelseschef Jesper Eriksen Tietgen Online
Formand Jørgen Grubbe Monnet-gruppen
Afdelingsleder Lars Zimsen HF & VUC FYN
Lektor Niels Henrik Helms Vidensemergens/KP
Konsulent Nina von Staffeldt
Specialkonsulent Thomas Kryger Hansen Videnscenter for Integration
Udover at fastlægge indhold for konferencerne har bestyrelsen også drøftet strategi for
foreningens struktur og indsatsområder.
Foreningen har aktuelt 31 medlemmer.
Til slut vil jeg takke FLUIDs bestyrelse og FLUIDs sekretariat for indsatsen. Jeg vil også
takke de gode samarbejdspartnere, vi har haft i årets løb, og ikke mindst vil jeg takke
FLUIDs medlemmer for at have gjort det hele muligt.
Jørgen Grubbe, Formand i FLUID

