PROGRAM
2. OKTOBER 2019, KØBENHAVN

Fagligt udviklingslaboratorium

Formål med mødet
Udviklingslaboratoriet har fokus på den faglige udvikling af prototyper til afprøvning i foråret 2020 i
samspil mellem fagudviklerne og skolernes ressourcepersoner.
Sigtet er både at kvalificere fagudviklingen og styrke ressourcepersonernes og ledelseskonsulenternes
viden og kompetence i teknologiforståelse som faglighed. Ligesom laboratoriet også skal øge
fagudviklernes viden og forståelse for præmisserne for faglighedens udfoldelse på skolerne.

Forberedelse
Fagudviklerne medbringer deres udkast til næste prototype. En samlet oversigt er på forhånd sendt til
skolernes ressourcepersoner. Skolernes ressourcepersoner har drøftet ideerne til nye forløb med deres
kollegaer og medtager skolens samlede kommentarer. Skolernes ressourcepersoner må meget gerne
medtage eksempler på forløb og aktiviteter, der kan indgå i udviklingen af teknologiforståelse hos
eleverne.

Praktiske informationer
Sted: Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, København
Tidsrum: 2. oktober kl. 9.30 – 18.00.
Deltagere: Ressourcepersoner fra skolerne og læringskonsulenter fra STUK. Fra konsortiet deltager
fagudviklere og ledelseskonsulenter.
Parkering
Carlsberg Station ligger lige neden for Campus Carlsberg, så det er nemmest at tage S-tog til Carlsberg
Station. Hvis du er i bil kan du parkere i Carlsberg Byen mod betaling. Under Campus Carlsberg er der en
parkeringskælder. Nedkørsel til parkeringskælderen er i Bohrsgade (indkørsel via Vigerslev Allé).
Vi arrangerer ikke fælles middag onsdag den 2. oktober, men der vil være en sandwich ’to go’ til
ressourcepersonerne.
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Program
TID

PROGRAM ONSDAG DEN 2. OKTOBER 2019

09.30-10.00

Ankomst med kaffe og brød
Lokale: Karreen, K1.02, Auditorium 2 (ved biblioteket)
Velkomst og præsentation af dagens program
v. Morten Velsing Nielsen
Lokale: Karreen, K1.02, Auditorium 2 (ved biblioteket)
Faglige oplæg
Lokale: Karreen, K1.02, Auditorium 2 (ved biblioteket)
Programmeringsdidaktiske principper
v. Michael Caspersen, direktør, adjungeret professor, ph.d., It-vest – samarbejdende
universiteter
Komplekse problemer
v. Stine Eising-Duun, ph.d. og lektor, Kommunikation - IT og Læringsdesign, Aalborg Universitet

10.00-10.15

10.15-12.30

Faglig diskussion med afsæt i de to oplæg i følgende lokaler:
SOM FAG – INDSKOLING, K5.01
SOM FAG – MELLEMTRIN, K5.06
SOM FAG – UDSKOLING, K6.01

12.30-13.30

Frokost

13.30-18.00

Feedback på ideer til prototyper

I FAG – INDSKOLING, K5.02
I FAG – MELLEMTRIN, K5.14
I FAG – UDSKOLING, K5.17

SOM FAG: Skolernes ressourcepersoner og fagudviklerne går i samme lokaler som før frokost.
Det er sandsynligt, at SOM FAG vil være færdig tidligere end kl. 18.
I FAG: Skolernes ressourcepersoner går i samme lokaler som før frokost. Fagudviklerne går
samlet rundt i lokalerne hos ressourcepersoner efter nedenstående skema:
Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Lokale: K5.02

Lokale: K5.14

Lokale: K5.17

13.30-14.15

Matematik

Dansk

Naturfag

14.15-15.00

Dansk

Naturfag

Matematik

15.00-15.30

Kaffe

Kaffe

Kaffe

15.30-16.15

Billedkunst

Tværfaglig

Tværfaglig

16.15-17.00

Naturfag

Håndværk & design

Samfundsfag

Matematik

Dansk

17.00-17.45

Der vil være en sandwich ’to go’ til ressourcepersonerne, når dagen er færdig.
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