
Den Digitale Skole temadag d. 19/11-2012 
 
Program 
 
08.30 – 09.00 Ankomst med kaffe og rundstykker 

  
09.00 – 09.15 Velkomst ved Dan Skjerning 

  
09.15 – 10.00 Fællesoplæg v/Birgitte Holm Sørensen 

  
10.00 – 12.00 Fire 30-minutters slots med workshops fordelt 

 på 6 steder (se kort på bagsiden) 

  
10.00 – 12.00 LEGO Mindstorm Workshop 

  
12.00 – 12.45 Frokost 

  
12.45 – 13.30 Fællesoplæg v/ Karina Kiær 

  
13.30 – 14-30 To 30-minutters slots med workshops –  

 samme steder som første gang. 

  
13.30 – 14.30  Eftermiddagskaffe og kage 

  
14.30 – 15.00 Afslutning 
 It-uddannelse af alle lærere på skolen v/ Frank Jensen 

 It-ledernetværket i Vejle Kommune v/Lance Luscombe 

 Det nationale it-ledernetværk v/ Uffe Carlsen, Grejsdal Skole 

 Farvel og tak for i dag v/ Arno Vesterholm og Mads Bo-
Kristensen 
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Workshops og oplæg 
 
Mølholm Skole 
At medbringe egen pc i skolen 
Om processen set fra en 
ledervinkel og processen fra 
vision til konkret handling. 
Hvordan Mølholm Skole 
arbejdede med Digitalisering. 

 
Kirkebakkeskolen 
Elektronisk portfolie og Prezi 
/v Anders Juul Thorup 
Differentiering, nærhed og 
fremgang. Vi bruger "Prezi" til at 
lave en spændende ramme om 
elevernes fokusmål og 
portfolioarbejde. 

 
Smidstrup-Skærup skole 
IT-patruljer – elever deltager i 
skolens digitaliseringer 
 
Midtbyskolen 
iPad-projektet - 
undervisningsdifferentiering 
og Inklusion via iPads 
Workshoppen fokuserer på 
henholdsvis en leders og en 
forskers erfaringer med brug af 
iPads i 7. klasse på Vejle 
Midtbyskole ift. undervisning, 
læring og organisering. 

 
 
 

Firehøjeskolen, afd. Vandel  
Lego Mindstorms - oplev 
hvordan eleverne bruger det 
v/ Matilde Balsgaard Nielsen 
Sammen med Matilde vil 5-7 
elever stå for en workshop om 
Lego Mindstorm. Eleverne vil vise 
hvordan robotterne virker og så 
kan du selv prøve robotterne. 

 
Fælleshåbskolen 
Fagdidaktisk it – et eksempel 
fra historieundervisningen 
v/Steen Juhl Møller 
 
Nørremarksskole 
Dagligliv under besættelsen – 
en Formidlingszone 
Et tværfagligt forløb sat sammen 
af PLC, Vejle Stadsarkiv, VIFIN og 
7.c. Eleverne har produceret 
forskellige radio og filmklip ud 
fra den viden, som de har fundet 
på Vejle Stadsarkiv.  

 
Bredagerskolen  
It-løsninger for ordblinde /v 
Niels Esmann 
iPad som støtteværktøj for 
læsesvage elever. herunder 
didaktisering, opsætning og 
anvendelse (oplæsning og OCR) 
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KMD-education /v Helle Bull 
Helle vil illustrere lærerdelen 
samt vise hvordan det ser ud fra 
elev siden. Der vil blive vist 
eksempler på færdige 
undervisningsforløb og 
planlægning af undervisning. 

 
UCV 
Læselyst og bogblogs - et 
kulturformidlingsprojekt for 
og med drenge /v Vivian 
Skibby 
Videncenteret på 
Ungdomscenter Vejle har i år 
fokus på, om det digitale univers 
kan gøre andet og mere for 
drenge i forhold til at (gen)finde 
læselysten. 

 
Brugen af mobisticks i 
læringscenteret /v Henriette 
Jakobsen 
Her kan du se et eksempel på, 
hvordan man bruger koderne. 
Derudover vil der være mulighed 
for at oprette en konto - og lave 
et mobistick fra udstillingen samt 
hente scanneren. 

 
VIFIN 
Dansksimulatoren v/Thomas 
Kryger 
Dansksimulatoren repræsenterer 
en ny type af læringsplatform der 
kombinerer computerspil og 

læring, 3D modellering og 
talegenkendelse. Kom og se Kong 
Harald Blåtand og se om han 
forstår hvad du siger. 

 
Online læring v/Niels Ole 
Ankerstjerne 
I workshoppen ser vi på 
forskellene mellem online- og 
tilstedeværelsesundervisning.  
Derefter diskuterer vi de 
bærende principper og særlige 
muligheder ved at arbejde med 
online undervisning. 

 
Mads Bo-Kristensen 
Digital kompetenceudvikling – 
hvordan gør vi det bedst og 
smartest? 
 
Faglige portaler 
Lær dem at kende og prøv dig 
frem (DIY – Do It Yourself) 
 

Fælles oplæg 
 
Birgitte Holm Sørensen, 
Aalborg Universitet:  
Digital produktion, leg og 
læring på begyndertrinnet 
 
Karina Kiær, CFU: Hvordan 
vurderer vi digitale 
læremidler?
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