
 31.10.2012 

 
Kære Skoleledere! 
 
Ang. temadagen Den Digitale Skole d.19. november 2012 

 
Vi har nu fået indholdet for dagen på plads, og her følger en oversigt over, hvad I kan forvente at 
se og høre om d.19/11 i Spinderihallerne.  Specifikke tider for de forskellige oplæg og workshops 
kommer inden dagen.  Det samme gør en kort uddybende tekst om hver.  
 
Deltagere: Skoleledere, it-vejledere og en læringscentermedarbejder fra hver skole 
Tid: 19. november kl. 8:30 - 15 
Sted: Spinderihallerne 
 
Fælles oplæg: 
 

 Birgitte Holm Sørensen, professor, Aalborg Universitet KBH: ”Digital produktion, leg og 
læring på begyndertrinnet”  
 

 Karina Kiær, pædagogisk konsulent, CFU Vejle: ”Hvordan vurderer vi digitale læremidler?” 

 
Workshops:  
 

 Mølholm Skole: ”at medbringe egen pc i skolen” 

 

 Kirkebakkeskolen: ”Elektronisk portfolie og Prezi” 

 

 Smidstrup-Skærup skole: ”IT-patruljer” 

 

 Midtbyskolen: ”Mine første 100 dage med iPad – et forsknings- og skoleudviklingsprojekt 

med fokus på undervisningsdifferentiering og Inklusion” 

 

 Bredagerskolen:  

o “KMD-education – oplev hvordan eleverne brugerne det!” v/ Helle Bull 

o IT-løsninger for ordblinde v/ Niels Esmann 

 

 UngdomsCenter Vejle 

o ”Læselyst og bogblogs - et kulturformidlingsprojekt for og med drenge” v/ Vivian 

Skibby 

o ”Brugen af Mobisticks (2D-koder) i læringscenteret” v/ Henriette Jakobsen 

 



 Vandel Skole: ”Lego Mindstorms - oplev hvordan eleverne bruger det” v/ Matilde 

Balsgaard Nielsen 

 

 Fælleshåbskolen: ”Fagdidaktisk it – et eksempel fra historieundervisningen” v/Steen Juhl 

Møller 

 

 VIFIN:  

o ”Dansksimulatoren” v/Thomas Kryger Hansen 

o ”Kooperativ online læring ” v/Anne Charlotte Petersen 

 

 Uddannelse & Læring: ”Digital kompetenceudvikling – hvordan gør vi det bedst og 

smartest?” v/ Mads Bo-Kristensen 

 

 Faglige portaler: Lær dem at kende og prøv dig frem (DIY – Do It Yourself) 

 

 

Venlig hilsen 

 
Digitaliseringsgruppen i Uddannelse & Læring   
 
NB. Har I spørgsmål, så kontakt Mads Bo-Kristensen (madbo@vejle.dk, 41 11 16 19) eller Hans 
Grue (hangr@vejle.dk , 76 81 50 62) 
 
Dette brev lægges også på Vejle Digitale Skoler i (www.vejledigitaleskoler.net)  
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