
  Temadag: Den Digitale skole 2016 ‐ 2020 
 
Tid  Pakkeriet  Spinderiet  Spinderiet  Magasinet  Erhvervslab  B14  Din Model 

8.30  9.00  Ankomst og morgenkaffe             

9.00  9.15  Velkomst             

9.15  10.15  Keynote:  
Birgitte Holm Sørensen: 
Den Digitale Skole 
201620 

           

10.20  11.00    Bredagerskolen: 
 
Programmering 
 
Se hvordan elever 
arbejder med 
programmering og 
prøv selv kræfter 
med makey makey 
og Lego mindstorm  

BørneUngecenter 
Vejle Fjord: 
Brug Kahoot.it og 
Applewriter i 
undervisningen. 
Desuden video: 
Randalf2 
Mobbevideo 
Matematik 
Cross 
Ski 
  
 

Grejsdal Skole: 
 
3d modellering i SFO 
 
Hvordan kan der 
arbejdes med 3D 
modellering i SFO? 

Hældagerskolen: 
 
Forløb om 
talemåder vha 
Animoto,Thinklink 
og Mobisticks  
og 
Planlægning af 
undervisning med 
Flipped Classroom 
Medbring gerne et 
device, så du kan 
være med i 
workshoppen. Få 
også vores lille 
“kom hurtigt igang” 
flyer med hjem. 

Mølholm Skole: 
 
Ordblindegruppe 
 
Se og hør hvordan 
Mølholm Skole har 
organiseret et 
ordblindenetværk. 
Netværket består af 
ordblinde elever fra 
udskolingen og deres 
opgave består bl.a. i 
at undervise yngre 
elever i 
kompenserende 
hjælpemidler.  
 

Mølholm Skole: 
 
Programmering i 
grundskolen 
Programmering er 
nemmere end 
nogensinde. Kom og 
se hvordan dine 
elever arbejder med 
at komme bag om 
problemer, hvor man 
ikke ser løsningen 
lige med det samme. 
Elevernes 
problemløsende 
færdigheder sættes 
på spil. 

11.05  11.45    CSV: 
 
Hvordan kan man 
læse og skrive med 
sin Ipad eller 

CSV: 
 
Demonstration af 
diverse 
kommunikations 

Novaskolen: 
 
3D print 
Elever og lærere 
viser, hvordan de 

Øster Nykirke 
Skole: 
Læsevanskeligheder
: Hvilke 
hjælpemidler, 

UCV: 
“Flowers in Many 
Ways  fra virkelig til 
digitalt design”  bl.a.: 
Innovation , design 

Kirkebakkeskolen: 
 
Elever viser, hvordan 
der arbejdes med 
Fablab 



Smartphone?  værktøjer  arbejder  hvornår?  tænkning, Digital 
fabrikation,  Inkscape, 
SWOTanalyse, 
branding 

11.50 12.20  LEGO MoreToMath 
og 
DJEEOLØB 

Frokost  Frokost  Frokost  Frokost  Frokost  Frokost 

12.20  12.50  LEGO WeDo 
og 
DJEEOLØB 

Frokost  Frokost  Frokost  Frokost  Frokost  Frokost 

12.50  13.30  Englystskolen: 
 
Mobile lab 
Fremtidens nye 
energiløsninger rummer 
helt unikke og 
overraskende løsninger, 
der bliver en spændende 
del af din hverdag. I Mobil 
Lab 2 kan du prøve 
kræfter med nogle af 
disse nye 
energiteknologier i 
praksis. 
 
NB! Workshoppen foregår i 
Mobile Lab, der holder 
udenfor kedelbygningen 
 

Skibet Skole: 
 
 
Google Classroom i 
praksis. 
Lærere og elever 
demonstrerer, 
hvordan de arbejder 
med programmerne 

Smidstrup Skærup 
Skole: 
 
Læringsplatformen 
som omdrejnings 
punkt for arbejdet 
med elevens faglige 
og sociale mål, den 
refleksive samtale og 
elevsamtale. 

Smidstrup 
Skærup Skole: 
 
Ordblindepatrulje 
v/ Sisse Boll 
Kom og hør elever 
og lærer fortælle om 
deres arbejde i 
ordblindepatruljen. 
Hvordan starter man 
en patrulje op? 
Hvilke opgaver løser 
patruljen i 
hverdagen? 
Hvad betyder 
patruljen for de 
ordblinde børn? 
 

Vinding Skole: 
 
 
”Vinding Skole 
TV‐kanal”. Valghold 
har 
arbejdet/arbejder 
med 
videoproduktion 

VIFIN: 
 
 
Himmel og 
udstillingsrummet 
To forløb med 
inddragelse af 
digitale medier. 
Dansk/natur og 
teknik og sprog 
undervisning. Sam 
arbejde mellem 
konsulenter fra VIFIN 
og under visere. 
 

 
Egtved Skole: 
 
Vi har elever fra 2. 
årgang, der gerne vil 
fortælle og vise, 
hvordan de arbejder 
med "Ugens 
professor" i Google, 
og hvordan de 
arbejder med app'en 
Skriv og læs på ipad. 

13.30  14.00  Kaffe og kage             

14.00  15.00  Inspirationsoplæg v/ 
Christian Mogensen: Den 
Digitale Generation 

           

15.15  15.30  Tak for i dag             

 

 


