
Digital Vision for Folkeskolen 2025

De senere år er der investeret massivt i teknologi i folkeskolen. Samtidigt blev 

nedlukningen under Corona et masseeksperiment med digitale formater.  

Men hvad vil vi med digitaliseringen i folkeskolen? Får vi nok ud af alle investerin-

gerne og har vi sat en klar retning?  

Med symposiet lægges op til en åben debat om, hvor vi gerne vil være i 2025 og 

hvordan teknologien bedst understøtter det mål.
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Symposium d. 20. april kl. 13.30-16.30 i Proviantgården, Christiansborg

13.30-13.35

Velkommen 

Dagens tema og program 

 ●  Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør, Politiken

Program 

14.15-14.30

Optakt til dagens symposium

Hvilke svære spørgsmål skal vi stille og hvad vil vi opnå i dag

 ●  Jens Joel, børne- og undervisningsordfører, Socialdemokratiet

13.35-14.15

Den gamle fabrik er sprunget i luften 

Inspirationsoplæg om vejen fra lineært forbrug af læring til regenerativ kreativitet

 ●  Dr. William Rankin

14.30-15.10

Visionen: Hvor skal vi hen i 2025?

3 perspektiver på, hvor vi skal hen i 2025 og hvilken rolle teknologien spiller  

i at understøtte det. 

 ●  Jakob Haarder, dekan, Københavns Professionshøjskole

 ●  Anders-Peter Nielsen, konsulent, Verdens Bedste Danske Skole 

 ●  Heidi Munch Jacobsen, skoleleder, Birkerød Skole

Begrænset antal pladser, tilmelding her.

15.10-15.20

Kaffepause

16.05-16.10

Tak for i dag

 ●  Mette Lundberg, politisk direktør, IT-Branchen

 ●  Esben Trier, direktør, EdTech Denmark

16.00-16.05

Refleksion over dagen

Tanker om hvad vi kan tage med fra dagen

 ●  Jens Joel, børne- og undervisningsordfører, Socialdemokratiet 

Danmarks it- og medievejlederforening

15.20-16.00

Teknologi, forståelse eller begge dele? 

Der er meget debat om Teknologiforståelse, men hvordan kan teknologien  

i bredere forstand understøtte lærerne og undervisningen? Det handler både  

om kompetencer, læringsfælleskaber og den bagvedliggende infrastruktur. 

 ●  Regitze Flannov, formand Undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening 

 ●  Mille Borgen Mikkelsen, forperson, Danske Skoleelever

 ●  Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen

 ●  Hanne V. Andersen, næstformand, Danmarks IT- & Medievejlederforening

https://my.eventbuizz.com/event/symposium-digital-vision-folkeskolen-2025-10539/detail
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