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Formål med dagene 
Formålet med afslutningsseminaret er at markere afslutningen af forsøget, bidrage til lokal forankring 

og inspiration til fastholdelse af resultater.  

 

På seminaret vil der være fælles oplæg, videndeling om læringspointer i grupper efter forsøgsmodeller 

og fælles fejring af tekforsøgets resultater. 

 

Afslutningsseminaret er for skolernes pædagogiske personale og ressourcepersoner samt ledere og 

forvaltningsrepræsentanter.  

Forberedelse 
Puds champagneglassene af og indkøb forplejning og bobler.  

 

Skolerne kan købe forplejning og bobler for op til 150 kroner pr. dag pr. deltager, som er 

tilskudsberettiget. Skolerne er tilskudsberettigede til:  

■ Delforsøg 1: op til 5 deltagere  
■ Delforsøg 2: op til 12 deltagere.   

 

Skolerne skal gemme bilag, som skal forevises på forlangende i forbindelse med aflæggelse af 

regnskab. 

Praktiske informationer 
Tidsrum: Torsdag den 17. juni kl. 12-16. 

Sted: Lokalt på skolerne og i zoom. 

På skolen: Der skal være et mødelokale til hele deltagerkredsen (også forvaltningsrepræsentanten), 

som kan deltage i de fælles oplæg via en fælles pc og storskærm.  

 

Webinarer i Zoom:  

Afslutningsseminaret gennemføres i mødeplatformen Zoom. Vi har licens, som lever op til alle 

sikkerhedsmæssige krav. Senest dagen før modtager alle link og adgangskode til møderummene i 

Zoom ligesom et opdateret program med link findes på tekforsøget.dk under arrangementer.  

 

Det anbefales, at du installerer Zoom-klienten for at kunne deltage i webinarerne. Det giver den bedste 

oplevelse. Find vejledning her. Det er muligt at deltage i seminaret via din browser – helst Google 

Chrome.  

 

Har du spørgsmål til seminaret, så kan du kontakte projektleder Margit Holm Basse på mahn@kp.dk 

eller tlf.: 2429 6313. 

  

https://vejledninger.kp.dk/m/online_undervisning/l/1228952-installer-zoom-klienten
mailto:mahn@kp.dk
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TID PROGRAM TIRSDAG DEN 17. JUNI 2021 

12.00-12.30 Velkomst og blik på forsøgets resultater samt præsentation af dagens program 

v. Margit Holm Basse i zoom 

12.30-13.30 Tre faglige oplæg 

 

1)En rejsefortælling 

Thomas Kjærgaard tager deltagerne med på en rejsefortælling, hvor han sammen med 

fagudvikler Mark Krog Holler og Stine Carlsen fra Bymarkskolen fortæller om den 

udvikling, som vi sammen har været igennem fra begyndelsen af forsøget og til 

planlægning af det videre arbejde gennem nedslag med læringspointer og udfordringer 

fra skoler eller udviklingsprocessen, f.eks. den store forskel, der er på en bred 

implementering (i fagene på en lille skole) og en smal implementering (som fag på en 

stor skole). 
 

2) Teknologiforståelse som nyt fagområde i dansk og matematik  

Roland sætter sammen med Tina og Bo spot på, hvordan den nye 

teknologiforståelsesfaglighed har skubbet til dansk og matematik - Er der tale om et 

add-on til faget eller noget gennemgribende, og hvad er evt. balancepunktet? Ligeledes 

ses på prototypernes potentialer og svagheder i forhold til lærerens didaktiske praksis 

og fremadrettede arbejde med fagligheden.  
 

3) Forankring og videre arbejde 

Mikael Scheby og Søren Knudsen sætter spot på det fortsatte arbejde med 

teknologiforståelse. Hvad er er vigtigt at være opmærksom på – både som skole, 

ressourceperson og lærer. Der trækkes forskellige eksempler frem på, hvordan skoler 

rundt omkring i landet fortsætter arbejdet med teknologiforståelse. Hvad tager de med 

sig, hvordan organiserer de sig, skalerer, og er der noget de ikke tager med videre?  

13.30-13.50 Pause 

13.50-15.30 Videndeling om læringspointer. Gennem en udviklingsorienteret evaluering 

identificerer vi udviklingspotentialer, mulige faldgruber og leder efter hvilke 

beslutninger, dette kalder på i det fremadrettede arbejde 

Der vil være et zoom-møderum til hver af grupperne:  

Som fag – indskoling 

Som fag – mellemtrin 

Som fag – udskoling   

I FAG – indskoling  

I FAG – mellemtrin 

I FAG – udskoling 
 

15.30-16.00 Fejring af forsøgets afslutning og de flotte resultater på skolen og online 

 


