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7 NYT FRA CFU OG
PROFESSIONSHØJSKOLERNE
Få vejledning til at vælge mellem 
de mange læremidler du kan låne. 
Kom og hør om faglige spil, even-
tyrtæpper, måleudstyr, robotter, 
Micro:bits m.m. 

13 NYT FRA BØRNE OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
Hvad er FGU, det nye UNI-Login, 
Teknologiforståelse eller Uddan-
nelsesGuiden? Mød ministeriets 
konsulenter og få svar på, hvad 
der er aktuelt. 

20 KONFERENCE OG 
KEYNOTES
Vælg frit mellem de mange spor 
og keynotes. Planlæg dit eget pro-
gram indenfor fx dannelse, trivsel 
og digitalisering.
Læs også hvad andre deltagere 
får ud af dagene på Læringsfesti-
valen.

26 GRATIS OPLÆG
De mange udstillere præsenterer 
en bred vifte af gratis oplæg, hvor 
du kan få indsigt i de nyeste lære-
midler, materialer og forskningen 
bag.

40 KOMMUNEOMRÅDET
Hvad sker der i kommunerne? 
Hør hvordan de arbejder og hvilke 
opgaver de løser nu og i fremti-
den. Hold også øje med oplæg på 
kommunescenen.  

43 PÆDAGOGISKE 
PROJEKTER
Her stiller skoler og institutioner 
op og er klar til at dele deres gode 
praksis med jer.
Besøg området og deltag i deres 
hands on aktiviteter ved værk-
stedsstationen. 

44 FAGDATES
Kom indenfor til en faglig dialog 
med CFU- og STUK konsulenter 
samt kollegaer med samme fag-
lige interesser. Se hvad tid du bør 
dumpe ned i sofaen og deltage.

DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL
Det er 7. år i træk, at vi holder to dage smækfyldt med indhold for pædagoger, lærere, konsu-
lenter, ledere og andre fagprofessionelle, der arbejder i undervisningsverdenen.
 
Gå i dialog med bl.a. producenter, kollegaer, kommuner, organisationer, skoletjenester og 
faglige foreninger. Og bliv opdateret med fremtidssyn og jordnære eksempler fra hele landet 
gennem oplæg, debatter og workshops.
 
Styrelsen for It og Læring og Center for Undervisningsmidler Danmark arrangerer i fælles-
skab Danmarks Læringsfestival, der er årets største event med fokus på undervisning og 
læring.



 DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL 2020    3

Kristian Ørnsholt 
vicedirektør, Styrelsen for It 
og Læring

VELKOMMEN TIL DANMARKS STØRSTE 
FESTIVAL FOR UNDERVISNING OG LÆRING

Vi er midt i Bogens år; et år hvor lysten og glæden ved at læse sættes i centrum. I 
Læringsfestivalens udstilling finder du bøger i lange baner – både fysiske bøger og di-
gitale. Vi håber, at du vil gå i dialog med udstillerne om alt det nye og om de læremidler, 
du bruger i din undervisning. Og at du i det hele taget vil gå på opdagelse i udstillingen 
og lade dig inspirere af det store udbud af både analoge og digitale læremidler til små 
og store elever.

På Læringsfestivalens konference bliver du opdateret på den nyeste viden inden for dit 
uddannelsesområde, hvad enten du arbejder med børn, unge eller voksne. Konferencen 
dækker i år temaerne digital dannelse, trivsel, præstation, kreativitet og nysgerrighed. 
Indholdet bygger på en blanding af aktuel forskning og praksiseksempler inden for it, 
læring og uddannelse. De faglige spor og keynotes giver deltagerne både det visionære 
fremtidssyn og det mere jordnære, som viser potentialet i hverdagens praksis. Mød fx 
Yngve Lindvig, CEO Learnlab, der i sin keynote sætter formativ evaluering på dagsor-
denen som et alternativ til skolers prøver og test i et forsøg på at udvikle fremtidens 
læring. Se resten af programmet midt i kataloget.

Danmark er et af de lande i verden, hvor digital teknologi er mest udbredt. Der kommer 
nye teknologiske løsninger, som gør livet lettere for de fleste af os. Men det er vigtigt at 
lære, hvordan de fungerer, og at bruge dem reflekteret og i en god balance ift. de analo-
ge virkemidler. Vi skal lykkes med at finde den gode balance og skabe rammerne for en 
spændende og varierende undervisning. 

Samtidig skal vi ruste vores børn og modarbejde en social slagside blandt børnene i 
den nye digitale tidsalder. Det kræver, at vi har fokus på at danne og uddanne vores børn 
og unge til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund, hvor 
digitale teknologier sætter store aftryk på vores hverdagsliv og gør det svært at skelne 
fup fra fakta. Alle børn og unge skal have en forståelse for, hvad teknologien og digitali-
seringen gør ved os som mennesker. De skal have kompetencer, der gør dem i stand til 
at håndtere de udfordringer, som følger med fremtidens udvikling. For fremtiden tilhører 
dem, der forstår at forandre både med og uden teknologi - og vi skal have alle med.

Festivalprogrammet favner bredt, og der er stof til eftertanke for alle uddannelsesområ-
der i både konferencen og udstillingen. Mød hinanden i løbet af festivalens to dage fyldt 
med viden og inspiration – og kom hjem med nye idéer til jeres børn, unge og voksne.

God fornøjelse!

Bjørn Ilsøe, formand for CFU Danmark, Danske Professionshøjskoler

Kristian Ørnsholt, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring

Bjørn Ilsøe
formand, CFU Danmark

”For fremtiden tilhører dem, der forstår at 
forandre både med og uden teknologi 

– og vi skal have alle med.”
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STAND 56

Besøg os på vores 
stand og deltag i årets 
REJSEKONKURRENCE!

Skolerejser  
og studierejser
Læring udenfor 
klasselokalet

Kontakt os: 
Stand 236
info@alfatravel.dk 
80 20 88 70 
www.alfatravel.dk

VIND REJSEGAVEKORT
Besøg os for en rejsesnak 
og deltag i konkurrencen 
om et rejsegavekort til en 

værdi af kr. 3.000,-

 
Find os 

på stand 236

Annonce_læringsfestivalen2020_92,5x247+skolemessen_stand236.indd   1 14-01-2020   09:25:11

OPLÆG MED INSPIRATION 
TIL DIN UNDERVISNING 

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
ORGANISATION

WWW.DPF.DK

NYT
SYSTEM

To nye digitale 
evalueringsmaterialer til 
dansk
Få indsigt i dine elevers læse- 
forståelse og skriftlige kom-
petencer med EVALD og SK-
prøven – to unikke materialer 
til 3.-7. klassetrin. Giver et 
præcist og solidt grundlag 
for din undervisning. 

ONSDAG DEN 4. MARTS KL. 14.15 
LOKALE: GRATIS OPLÆG 4

– differentieret system til 
den første læsning
Systemet inddrager lydmeto-
der, læseforståelsesstrategier, 
skrivning, sproglig bevidsthed, 
kreative aktiviteter, musik og 
bevægelse – og er baseret på 
den seneste læseforskning.

ONSDAG DEN 4. MARTS KL. 10.15 
LOKALE: GRATIS OPLÆG 2

Skriv derudad – 2.-3. kl.
Gør skrivning autentisk og 
meningsfuld for eleverne. Giv 
indblik i deres valg af tekstens 
modtager, afsender, skønhed og 
norm. Arbejd med stavning og 
grammatik i en kontekst, når det 
giver mening for indholdet.

TORSDAG DEN 5. MARTS KL. 14.15 
LOKALE: GRATIS OPLÆG 2 

BESØG STAND 268
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Hal B

Hal C

Hal E - syd

Hal B:
Gratis oplæg 1-2-3-4-5
Lokale A-B-C-D

 

FIND RUNDT
Få overblik her 

Hal E - syd:
Toiletter
Garderobe
Morgenmad og kaffe - konferencegæster
Life Læringscenter bus
CFU udstilling  

Hal C:
Udstillere af læremidler
Pædagogiske projekter
Kommuner
FagDate
Fysisk læringsmiljø
Skoletjenester
RELAX - hvor du og dine devices kan lade op
Lokale E-F
Cafe Orang Utan 
Cafe C4
Frokost for konferencegæster

Sådan henter du DKLF’s APP
1. Følg QR-kode til EventMobis hjemmeside
2. Hent vores app i App Store eller Google Play
3. Download EventMobi app’en
4. Åben Læringsfestivalen ved brug af koden: DKLF2020
5. Så har du adgang til alt – log ind i app’en for at lægge personligt  
 program mm.
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Bøger  e-bøger  spillefi lm  tv-udsendelser  materialesæt  vejledninger
Varieret undervisning med mitCFU

Centre for 
Undervisningsmidler
– en del af Danske Professionshøjskoler

BesøgCFUstand 116

TÆT PÅ
FAGSPECIFIKKE

LÆRINGS-
MILJØERMØD OS PÅ

STAND 314

LEJRSKOLE/LEJRSKOLE/
LEJRSKOLE/

LEJRSKOLE/ LEJRSKOLE/LEJRSKOLER MED
DANHOSTEL

LEJRSKOLER I HELE DANMARK
På Danhostel får I høj faglighed,
spændende udflugter og placeringer 
tæt på seværdigheder i hele Danmark.

ALL-INCLUSIVE
De fleste Danhostels inkluderer tre 
gode hjemmelavede måltider om 
dagen til lejrskoler.

SJOVT OG SOCIALT
På alle Danhostel findes der 
hyggekroge og fællesrum til faglig 
og socialt samvær.
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NYT FRA CFU OG 
PROFESSIONSHØJSKOLERNE

Bliv opdateret på læremidler og vejledning fra CFU
Hos CFU kan du gratis streame eller låne supplerende lære-
midler til din undervisning og få vejledning om valg og brug 
af læremidler.

Besøg stand 116 – hør om læremidler til din 
undervisning  
Mød CFU’s konsulenter, og få en guidet rundtur i CFU’s on-
line læremiddelsamling, mitCFU. Hør om de mange digitale 
læremidler i form af e-bøger, spillefilm og tv-udsendelser – 
alle lige til at læse og afspille i klassen. 

Vidste du, at du gratis kan låne bøger og konkrete materi-
aler i mitCFU og få dem bragt direkte til din skole? Få en 
snak med en konsulent om, hvad du kan låne, og se ek-
sempler på konkrete materialer i form af faglige spil, even-
tyrtæpper, måleudstyr, robotter, Micro:bits m.m. Hør også, 
hvordan du kan hente hjælp til brugen af CFU’s læremidler i 

Centre for 
Undervisningsmidler
– en del af Danske Professionshøjskoler

Fakta om digitale læremidler i mitCFU
• 350 skønlitterære e-bogstitler i ubegrænset antal  
 – lån til dig og dine elever.
• Over 600 danske og udenlandske spillefilm af høj  
 kvalitet – alle er lovlige at streame i undervisnin- 
 gen.
• Over 45.000 tv-udsendelser i form af fx doku- 
 mentarer, nyheder, serier og tegnefilm fra danske  
 og udenlandske tv-stationer – stream i klassen,  
 eller giv dine elever adgang til at streame i skolen  
 eller derhjemme.

form af pædagogiske noter, vejledninger og relevante links 
til, hvordan materialet kan inddrages i undervisningen. 

Besøg stand 32 og stand 438 – hør om teknologi og 
teknologiforståelse
Den konstante udvikling af teknologi stiller store krav til 
undervisere, skoleledere og beslutningstagere. Besøg 
Professionshøjskolen Absalon, stand 32, eller Københavns 
Professionshøjskoles Future Classroom Lab, stand 438, 
og tag en snak med konsulenterne om de udfordringer, 
du møder. Få inspiration til anvendelse af it og medier i 
undervisningen og til kritisk og didaktisk refleksion over 
anvendelsen af nye teknologier.

Mange af CFU’s konsulenter på de to stande er involveret i 
forsøgsfaget i teknologiforståelse eller arbejder indgående 
med Micro:bits, cybersikkerhed, dataforståelse, program-
mering og robotteknologier.

Foto: Bjarne B. Hermansen, DR ultra:bit

Foto: VIA CFU

Foto: Jakob Boie 
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Kom og hør om alle vores 
gratis materialer til 
trafikundervisningen 
– og vind en lærervejledning til Cyklistprøven

Stand 
246



Gratis 
plakater og 

gode messe- 
tilbud på  

Gyldendals 
stand!

Tal 
så andre 

lytter

Get Your 
Grammar

KvikMat

Onsdag den 4. marts

Kl. 9.15 Gratis oplæg 4    Tal så andre lytter  
– dansk i udskolingen  
v. forfatter Louise Scheele Elling

Kl. 12.15 Gratis oplæg 4    Get Your Grammar – engelsk  
i udskolingen v. forfattere  
Mette Hermann og Poul Tornøe

Kl. 13.15 Lokale A    Nyheder til PLC - Booktalk og  
forfatteroplæsning

Kl. 14.15 Gratis oplæg 3    Pippi fylder 75 år  
– derfor er Pippi stadig relevant

Torsdag den 5. marts

Kl. 9.15 Gratis oplæg 2   Teknologiforståelse 
v. redaktør Astrid Skovse 

Kl. 11.15 Gratis oplæg 4   KvikMat – matematiktræning i  
udskolingen v. redaktør Mie Skaarup                                                     

Kl. 14.15 Gratis oplæg 1    Kom og læs – nyt læsesystem til  
indskolingen v. forfattere Trine Gandil  
og Louise Rønberg

Kl. 14.15 Gratis oplæg 3    Valgfag – fokus på håndværk  
og design v. redaktør  
Nina Hansen-Hink

Teknologi
forståelseValgfag

gyldendal-uddannelse.dk 
tlf. 33 75 55 60 
information@gyldendal.dk

Kom til  
gratis oplæg

Vores program er fyldt med spændende nyheder



Unge og læsning    
Hvad skal der til for at få unge til at læse mere? 
Mød forfatter Mette Finderup, der fortæller 
om sin nye ungdomsroman Alfahun, og hør 
Alineas Andreas M. Scheller give os indblik i 
arbejdet med letlæsning til unge. 

Digital hjælp til 
ordblinde 
Ordblinde elever har brug for den bedste 
støtte, når de skal lære at læse og stave. 
Med det nye digitale læremiddel CampOrd 
kan du undervise dine elever i solide, 
overskuelige strategier og systematisk arbejde 
med lydering. Mød forfatteren bag.

Hvorfor tale om krig 
i skolen? 
Krig er den ultimative katastrofe. Heldigvis 
oplever vi sjældent krig i Danmark. Så hvorfor 
skal danske elever lære om det? Røde Kors’ 
generalsekretær Anders Ladekarl fortæller om 
Alinea og Røde Kors’ nye læremiddel om krig.  

OPLÆGSHOLDER: MIKAEL HØJBJERG  
ONSDAG D. 4. MARTS KL. 09.15

Hvorfor går børn 
egentlig i skole? 
Forskellige perspektiver giver forskellige svar. 
Kom og få nogle skarpe bud fra Steen Hilde-
brandt, Preben Olund Kirkegaard, Stinus Lun-
dum Storm Mikkelsen, Charlotte Højholt og 
Dorte Kousholt. De ruster dig til at vurdere 
andres og egne holdninger i den aktuelle 
dannelsesdebat.

OPLÆGSHOLDERE: STEEN HILDEBRANDT M.FL. 
ONSDAG D. 4. MARTS KL. 12.15

OPLÆGSHOLDER: ANDERS LADEKARL 
TORSDAG D. 5. MARTS KL. 12:15

OPLÆGSHOLDERE: METTE FINDERUP 
& ANDREAS M. SCHELLER   
TORSDAG D. 5. MARTS KL. 09:15 

Mød Alineas 
FORFATTERE

GLÆD DIG TIL DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL
Her kan du møde nogle af vores dygtige forfattere. Du kan få inspiration til dit arbejde med 
ordblinde elever – også i faget engelsk. Du kan blive klogere på, hvordan du gør dine elever til 
idérige problemløsere ved at sætte innovation på skemaet. Du kan også høre om, hvordan du 
støtter elever med matematikvanskeligheder – eller hvordan du får de unge til at læse mere. 
Du kan høre, hvorfor og hvordan elever skal lære om krig i skolen, og sidst, men ikke mindst 
kan du høre, hvorfor børn går i skole.
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Det sker på Børne- og 
Undervisningsministeriets stand

Find os på 
stand 1001

                   ONSDAG DEN 4. MARTS                                            TORSDAG DEN 5. MARTS

09.15-09.45 Gratis oplæg: Hvad er teknologiforståelse? 
Introduktion til teknologiforståelse som fag og 
faglighed i folkeskolen. Lokale F

09.15-09.45 Gratis oplæg: Hvad er teknologiforståelse? 
Introduktion til teknologiforståelse som fag 
og faglighed i folkeskolen. Lokale F

10.00-10.15 Mød Keynote Svend Brinkmann efter hans 
oplæg og fortsæt samtalen om dannelse i præ-
stationssamfundet.

10.00-10.15 Mød keynote Mia Wagner efter hendes oplæg 
til en snak om, hvad skolen kan lære af iværk-
sættere.

10.00-11.00 Spot på teknologiforståelse. Mød de centrale 
fagpersoner, som arbejder med forsøget og 
fagligheden.

10.00-11.00 Spot på teknologiforståelse. Mød de centra-
le fagpersoner, som arbejder med forsøget 
og fagligheden.

11.00-13.00 I dette tidsrum kan du møde fagpersonerne 
bag det nye Unilogin og stille spørgsmål eller 
kommentere på den nye løsning.

11.00 I dette tidsrum kan du møde fagpersonerne 
bag det nye Unilogin og stille spørgsmål eller 
kommentere på den nye løsning.

11.00-13.00 Er du vejleder eller lærer i udskolingen, kan du 
her få præsenteret et nyt værktøj, som gør det 
lettere at vælge erhvervsuddannelse.

11.00-13.00 Er du vejleder eller lærer i udskolingen, kan 
du her få præsenteret et nyt værktøj, som 
gør det lettere at vælge erhvervsuddannelse.

11.00-11.15 Mød Lars Geer Hammershøj efter hans oplæg 
på dagtilbudssporet til en snak om leg, kreati-
vitet og dannelse.

11.00-11.15 Mød Lene Tanggaard, som svarer på spørgs-
mål efter sit oplæg “Hvordan får jeg 12?”

www.uvm.dk
12.00 Mød keynote Christina Boutrup til en snak 

om den kinesiske tech-industris potentielle 
indflydelse på undervisningen i Danmark.

13.15 Samarbejd på tværs! Hvorfor og hvordan? 
Mød institutionerne bag tre tværsektorielle 
samarbejder og lær af deres erfaringer.

13.15 Mød caseskolerne fra oplægget ‘Makerspa-
ce på budget’ og få inspiration til makerdi-
daktik, der ikke koster en bondegård.

14.15 Kom og snak med KVUC og Odder Gymna-
sium, som deler ud af deres erfaringer med 
alternativ organisering af undervisningen.

13.15-15.30 Har du spørgsmål til den nye FGU, så kig 
forbi i dette tidsrum, hvor ministeriets eks-
perter på uddannelsen er på standen.

15.15 Kom og få en demonstration af VR-læringsmil-
jøer.

15.15 Mød en række VEU-institutioner, som har 
gode erfaringer med at inkludere de eksklu-
derede ved hjælp af digitale teknologier.
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NYT FRA BØRNE- OG 
UNDERVISNINGSMINISTERIET 

I det følgende kan du læse om flere af ministeriets aktuelle 
indsatser, som du også kan opleve på Danmarks Læringsfesti-
val. Kig forbi ministeriets stand, stand 1001, hvor du kan finde 
materialer til alle uddannelsesområder, stille spørgsmål og gå 
i dialog med ministeriets medarbejdere.

Nyt Unilogin
Styrelsen for It og Læring har i februar 2020 lanceret et nyt 
Unilogin. Det nye Unilogin har bl.a. fået et nyt udseende og ny 
politik for adgangskoder, så det understøtter en bedre sikker-
hed for alle brugere på skoleområdet. Kom forbi BUVM-stan-
den og hør om det nye Unilogin, hvad det betyder for jer og stil 
alle dine spørgsmål.

Bliv klogere på leg og dannelse i dagtilbud 
Dagtilbudsområdet har høj politisk bevågenhed, og der arbej-
des i denne periode intensivt med udarbejdelse af regeringens 
børneplan og planen for indførsel af minimumsnormeringer. 
Samtidig er den styrkede pædagogiske læreplan - med dens 
fokus på læringsmiljøer, børneperspektiv, evalueringskultur, 
leg og dannelse - omdrejningspunkt for det daglige pædago-
giske arbejde i de danske dagtilbud. Men hvad er dannelse i 
dagtilbud, og hvorfor er leg så vigtig? På konferencen kan du 
på dagtilbudssporet få viden om leg og dannelse, om betyd-
ningen af digitale teknologier i leg, blive inspireret til deltagel-
se i børns leg samt få indblik i en institutions erfaringer med 
at skabe digitale læringsmiljøer.

Mød læringskonsulenterne bag den nye FGU
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev skudt i gang 
lige efter sommerferien i 2019, og der er allerede høstet en 
masse spændende erfaringer. Hør mere om status på FGU’en i 
konferenceoplægget ’Bliv klogere på den Forberedende Grund-
uddannelse (FGU)’ og kig forbi BUVM-standen efterfølgende 
for at stille spørgsmål direkte til de læringskonsulenter, der er 
tilknyttet uddannelsen. De står klar på standen kl. 13:15-15:30 
den 5. marts. 

Spot på teknologiforståelse (Lokale F)
Teknologiforståelse afprøves som nyt fag og faglighed i 
folkeskolen, men hvad betyder det egentlig, at eleverne skal 
”digitalt myndiggøres”, og hvad skal eleverne lære i teknolo-
giforståelse? Kom og få svar på dine spørgsmål om den nye 
faglighed og få indblik i tilgængelige materialer fra forsøget 
når Børne- og Undervisningsministeriet og konsortiet bag 
forsøget indbyder til oplæg og dialog. Kig forbi ved det gratis 
oplæg ‘Hvad er teknologiforståelse? - Introduktion til teknolo-
giforståelse som fag og faglighed i folkeskolen’ i lokale F, den 
4. og 5. marts kl. 9:15-9:45. Du kan også møde de centrale 
fagpersoner, som arbejder med forsøget og fagligheden på 
BUVM-standen, begge dage kl. 10:00-11:00. 

UddannelsesGuiden gør det lettere at vælge 
erhvervsuddannelse
I 2020 sker der flere tiltag på UddannelsesGuiden for at sætte 
fokus på erhvervsuddannelserne. Der udvikles et danmarks-
kort, som viser, hvor i landet de enkelte erhvervsuddannelser 
kan tages, samt et interaktivt værktøj, der viser videreuddan-
nelsesmulighederne. Endelig præsenteres nøgletal om f.eks. 
løn, kønsfordeling og trivsel for de enkelte uddannelser på en 
brugervenlig måde. Kig forbi standen og få præsenteret de 
nye tiltag på UddannelsesGuiden.

CRAFT - DM i digitale skills 
I år har CRAFT sit helt eget område i festivalens udstilling. Her 
finder du loungeområder, virksomheder og fonde, der på hver 
sin måde arbejder med CRAFT-tankegangen. Den 4. marts 
løber DM i digitale skills af stablen, og vinderne kåres ved en 
stor præmieoverrækkelse. Som noget nyt er der i år en spe-
cialpris for bæredygtighed. Den 5. marts kan du opleve Nordic 
CRAFT-mesterskaberne, hvor elever fra Finland, Norge, Åland, 
Sverige, Island, Grønland og Færøerne præsenterer deres 
løsninger, og du kan være med til Coding Class Københavns 
finale. Kig forbi og bliv meget klogere på, hvordan du arbejder 
med konceptet i din klasse og på din skole.

Kom selv i gang med eTwinning på festivalen 
På stand 158 deler elever, lærere, pædagoger og ledere inspiration og hjælper 
dig i gang. Mød også 40 lærere fra det øvrige Norden, der over tre dage arbejder 
i praksis med 'Nordic CRAFT'. Vi ses på standen og hos CRAFT

Tryk hånd med en af vore 19 ambassadører - og vind en europæisk, 
pædagogisk udviklingsrejse
• Pædagoger fra dagtilbud demonstrerer eTwinnings muligheder i 

forhold til de yngste børn – helt fra vuggestue
• Folkeskoleambassadører, lærere og konsulenter fra hele landet
• Større kapacitet på gymnasialeområdet og i erhvervsuddannelserne
• eTwinning 'TTI' – en ny ressource til lærer- og 

pædagoguddannelserne 

eTwinning er det største europæ-
iske netværk for digitalt skole-
samarbejde med 800.000 lærere 
og pædagoger fra mere end 
200.000 skoler og institutioner i 
44 lande.
En sikker platform – fra dagtilbud 
t.o.m. ungdomsuddannelser.Videoer med 

ambassadørerne Læs mere: etwinning.dk
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 ORDBLIND – OG HVAD SÅ?

Få en snak om:

- OrdblindePit

- Forældrekurser

- Samarbejde med lærere

- Og meget mere…

Mød Støttefunktion for  
ordblinde elever  
på stand 1026

Differentieret frilæsning
410 bøger – 30 levels

www.poehler.dk

Stand 10

Sunshine  
Library

Digitalt undervisnings-
materiale – på engelsk

Velegnet til ordblinde

Har du lyst til at arbejde med 
film i skole eller dagtilbud?

Kom og mød konsulenter og 
eksperter i filmpædagogik 
fra hele landet og få en god 
snak om, hvordan du kommer 
i gang.

Action!

Film! 
Oplev
Forstå 
Skab

DIGITALE KOMPETENCER OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE

STUDIE- OG UDDANNELSESKOMPETENCER 

PÆDAGOGISK LEDELSE OG PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

ENTREPRENØRSKAB OG KARRIERELÆRING

A
A

R
H

U
S 

U
N

IV
ER

SI
TE

T

UNDERVISNING, UDDANNELSE OG DIGITALE MEDIER
FORSKNINGSBASERET VIDEN OM 

AU
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Fabler

Talemåder

Ordsprog

MESSETILBUD: se bøgerne hos Turbine, stand 248

Nu 20 titler i serien og flere på vej.

“Oplagt anskaffelse til styrkelse af børns 
ordforråd“ – lektør.

Nu 6 titler i serien og flere på vej.

”Bøgerne anbefales varmt til både PLC og fol-
kebiblioteker. Det er to udgivelser, som både 
sprogligt og indholdsmæssigt tilføjer noget nyt 
og forfriskende til de klassiske fabler“ – lektør

Talemåder er en ny letlæsningsserie, der 
med en sjov historie forklarer nogle af de 
mange talemåder, som findes i det danske 
sprog og bruges hyppigt i daglig tale. 

NYHED

FABEL
Læs en

Klog på

ORDSPROG

TURBINE reklame 210x274 cmyk B.indd   1 21.01.2020   18.25
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Kongen af comedy
Kom og hør Trine May fortælle om første bog i Kongerækken 
 – en ny serie til udskolingen. Bogen handler om Anders Matthesen  
og hans mangeartede produktioner fra shows og film til litteratur.

Gratis oplæg 4 · Torsdag 5. marts · Kl. 14.15

Se alle vores udgivelser
Mød os på stand 270

”DKLF … at inspirerer og styrke danmarks lærerstand 
til gavn og glæde for elever og lærere”

Balanceret  
læseundervisning
fra starten

www.poehler.dk

poehler.dk 

Min 
milkshake

Find den rigtige roekkefølge

A
B

C
D

Trin 2

Forlaget Pøhler

www.poehler.dk

Gæt et dyrJeg  

er hurtig

Stand 10

Sæt det lange 
ben forrest, 

kom til lommerne 
og få ja-hatten på

STAND 22 
Den danske Sprogkreds 

www.DenDanskeSprogkreds.dk 
DenDanskeSprogkreds@gmail.com 

Tlf. 26 71 78 37
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Få inspiration til 
matematik og naturfag 
Vi ses på stand 18

20% rabat på alle bøgerVind et valgfrit Xplore-klassesætGratis kort og plakater

Deltag i vores gratis oplæg ved Ulla Hjøllund Linderoth,  
forfatter og formand for Opgavekommissionen i naturfag

Torsdag d. 5.3 kl.11.15
Gratis oplæg lokale 5
Natur/teknologi og kompetencerne

De nye læseplaner for naturfagene sætter end-
nu mere fokus på kompetencerne. Få konkrete 
idéer til, hvordan du kan arbejde problembaseret 
på mellemtrinnet ud fra virkelighedsnære cases. 
Oplægget byder på en indføring i læseplanerne, 
og du bliver som lærer præsenteret for relevante 
undersøgelser og modeller. Du får inspiration 
til, hvordan du kan arbejde kompetencebaseret 
på en måde, som naturligt leder frem til det 
fællesfaglige arbejde med problemstillinger og 
arbejdsspørgsmål i udskolingen. Der vil blive vist 
eksempler fra Xplore Natur/teknologi til 4.-6. 
klasse.

Torsdag d. 5.3 kl.13.15
Gratis oplæg lokale 5

Der er mange ændringer for naturfagene i
det indeværende skoleår. De nye læseplaner og
prøverne i naturfagene lægger op til at arbejde
kompetencebaseret i undervisningen.
På oplægget får du konkrete ideer til kompe-
tencebaseret arbejde med undersøgelser og 
modeller. Du får også inspiration til, hvordan du 
kan arbejde problembaseret i fagene samt på 
tværs med afsæt i cases fra Xplore-naturfags-
systemerne. Herigennem kan du kvalificere 
eleverne til både fællesprøven i naturfag og de 
nye digitale prøver. 

Naturfag i udskolingen:  
Problem-og kompetencebaseret undervisning

DK Læringsfstival 2020.indd   1 10/12/19   09.48
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Og vi fortsætter…
Det gør vi, fordi børnefamilierne har taget rigtigt godt imod bøgerne, som man kan vælge 
i stedet for et stykke legetøj. Og fordi vi ved, at bøgerne gør god gavn i en tid, hvor de 
ellers bliver trængt af skærme. Analysefirmaet Moos-Bjerre har undersøgt, hvad der sker 
med bøgerne, efter de er blevet uddelt i vores restauranter. 

Resultaterne er opløftende for vores overordnede målsætning om at stimulere børns 
læselyst:

•  98% af bøgerne tages med hjem og der bliver i gennemsnit læst i 12 minutter i hver 
bog – så der er sammenlagt blevet læst i 13 år i vores bøger.

•  88% ville vælge bogen igen næste gang de er hos os.
•  Hver anden uddelt bog bliver valgt af et barn – så 300.000 gange på et år, har et barn 

valgt en bog frem for legetøj.
•  Syv ud af ti forældre med højest en gymnasial uddannelse har talt med deres barn 

om bogen efterfølgende – vores bøger kommer i høj grad ud til alle danskere.
 
Læs hele undersøgelsen på www.moos-bjerre.dk

Fortsat god læselyst! 

Vi har delt

børnebøger ud
60 0.000

210901_HMR_laeringsfestival_2020_Annonce_190x247mm.indd   1 09/01/2020   14.34



Elsker du også 
tv og film?
Eleverne gør. Og mange lærere, fordi levende billeder 
kan noget helt særligt som undervisningsmateriale.

Kom og få inspiration til alt det, du kan sætte på i 
timerne for at sætte skub i læringen.

copydan-avumedier.dk

/   5. marts 
Mød youtuber og tysklærer gennem 50 år  
Kaj og hans kollega Bettina fra ’Kajs Kanal’  
og få inspiration til læring gennem et af 
elevernes foretrukne medier

Mød os  
på stand 106 

/   4. marts 
Mød Hans-Christian Christiansen, ekspert 
og forfatter bag bogen ’Læring med levende 
billeder’, og få digitalt perspektiv på din 
undervisning

Oplæg på standen

/   Gratis plakater til klassen, så I kan lave jeres egne tv- og filmanmeldelser, tips til tv og film i 
forskellige fag og meget mere
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KONFERENCE OG KEYNOTES
VR, video, makerspace, nysgerrighed og dannelse

HVAD GLÆDER DU DIG MEST TIL AT OPLEVE PÅ 
DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL 2020?

Mette Jakobsen, Daginsti-
tutionsleder Syvhøjvænge, 
Vallensbæk kommune:
Jeg er leder af et dagtilbud, hvor 
vi arbejder med at styrke børne-
nes teknologiforståelse inden 
skolestart.  Derfor deltager jeg 
i Danmarks Læringsfestival for 
at blive klogere på, hvordan vi 
bliver endnu bedre til at koble 
leg, dannelse og teknologi. Jeg 
glæder mig især til Lars Geer 
Hammershøjs bud på, hvordan 
forskningen understøtter vigtigheden af børns leg og Jari 
Due Jessens oplæg om, hvilken betydning det har for pæ-
dagogrollen, at vi arbejder med digitale teknologier i vores 
pædagogiske praksis. 

Konferenceprogrammet på Danmarks Læringsfestival byder på danske og 
internationale keynotes, paneldebatter, showcases og oplæg, der udforsker dan-
nelse, trivsel og digitalisering. Her finder du inspiration, hvad enten du er leder, 
praktiker, vejleder eller konsulent og arbejder med uddannelse.

På de næste sider kan du blive klogere på konferencens indhold og finde de 
oplæg, som er mest interessante for dig.

Den 4. marts 
kl. 11:00 Lokale A
Deltag i debatten, når 
børne- og under-
visningsminister, 
Pernille Rosen-
krantz-Theil,  disku-
terer ansvar på nettet 
med et stærkt panel, 
der repræsenterer 
elverne, lærerne, 
influenterne og me-
dierådet for børn og 
unge.

Nynne Bjerre
Christensen
modererer 
debatten
Journalist, 
Moderator.dk

Stine Liv 
Johansen
Formand for 
Medierådet for 
Børn og Unge

Lis Zacho
Lærer, Cand. 
Pæd. It-didak-
tisk design

Rasmus Kolbe/
Lakserytteren 
YouTuber og 
Kreativ direktør

Thea 
Enevoldsen
Formand for 
Danske Skole-
elever

Lena Søllingvraa Lindblad, 
rektor Randers HF & VUC: 
Festivalen bidrager hvert år til, at 
jeg får en status på, hvor vi står 
uddannelsespolitisk i forhold til 
den digitale udvikling. Samtidig 
får jeg en række praksisoplæg 
og drøftelser med samarbejds-
partnere om vores udvikling af 
det digitale område. Jeg glæder 
mig særligt til at få ny viden om 
VEU-området, som har fået sit 
eget spor. Der sker meget på 
fjernundervisningsområdet, som jeg har stor gavn af at få 
præsenteret og drøftet med fagkolleger. Jeg forventer, at jeg 
igen i år kommer hjem med ny viden og nye netværk, som 
bidrager til udviklingen af Randers HF og VUC.

Pernille 
Rosenkrantz-
Theil
Børne- og 
undervisnings-
minister
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Stine Sund Hald, Chefkonsulent, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier: 
Læringsfestivalen er for mig et ”must”, når jeg skal prioritere, hvordan jeg bedst holder mig opdateret med 
den nyeste viden inden for læring og digitalisering. I år glæder jeg mig over, at der er så mange spændende 
oplæg i EUD- og VEU-sporet. Det viser, at sektoren er nået langt, i forhold til hvordan det digitale kan under-
støtte læring i et erhvervsfagligt miljø.
Som interesseorganisation er vi også optaget af trivsel i gymnasiet. Derfor er Svend Brinkmanns oplæg om 
dannelse i præstationssamfundet på min besøgsliste. DEG er nysgerrige på, om det faglige miljø på htx og 
hhx kan udfordre det store fokus på individuelle præstationer ved at tilbyde faglige fællesskaber som mod-
svar. Jeg håber, at Svend Brinkmann har nogle nye pointer, som jeg kan levere videre til erhvervsgymnasierne.

Thomas Jørgensen, rektor på Bo-
rupgaard Gymnasium og medlem 
af Danske Gymnasiers Digitalise-
ringsudvalg: 
Jeg deltager på Danmarks Lærings-
festival, fordi jeg altid får inspiration 
til at udvikle vores anvendelse af it 
på min skole, og får indblik i hvad, 
der foregår på andre skoler. Jeg glæ-
der mig mest til at få fornemmelse 
for, hvor debatten om dannelse og it 
er lige nu, og hvor faget teknologiforståelse er på vej hen. Især 
glæder jeg mig til at høre keynote Hadi Partovi, grundlæggeren 
af Hour of Code. Det, tror jeg, bliver inspirerende, for jeg synes, 
hans bevægelse har haft en fantastisk indvirkning i verden.

Mads-Peter Galtt, projektle-
der og digitaliseringskonsu-
lent i Egedal kommune: 
Danmarks Læringsfestival 
er årets højdepunkt, når det 
gælder it-didaktiske netværk, 
videndeling med kolleger fra 
hele landet og så lige det at 
følge med i de nyeste ting fra 
ind- og udland. Jeg glæder 
mig allermest til at høre 
oplægget ’Makerspace på budget’, da jeg kommer fra en 
kommune, hvor pengene ikke er flest, så det bliver interes-
sant at høre, hvordan vi kommer i gang med Makerspaces, 
uden at købe stort ind.

Den 4. marts kl. 09.00 Lokale A
Lyt med når Svend Brinkmann åbner konferencen med et 
oplæg om dannelse i præstationssamfundet. Et stigende antal 
børn og unge oplever et stort pres for at præstere både fagligt 
og socialt. Men hvorfor og hvad kan vi gøre? 

Den 5. marts kl. 09.00 Lokale A
Iværksætter og direktør, Mia Wagner, jonglerer med temaer 
som iværksætteri, diversitet og dannelse.

Den 5. marts kl. 11.00 Lokale A
Christina Boutrup, journalist og Kina-kender, beretter om ro-
botternes indtog i klasseværelserne i Kina – og hvad dette kan 
have af betydning for det danske uddannelsessystem.

Den 5. marts kl. 15.00 Lokale A
Oplev grundlæggeren af Hour of Code, Hadi Partovi, og få 
hans perspektiv på potentialerne ved at arbejde kreativt med it, 
teknologi og programmering. Obs. oplægget er på engelsk

Den 4. marts kl. 15.15 Lokale A
Mød grundlæggeren af LearnLab.net, Yngve Lindvig, som 
sætter fokus på formativ evaluering og præsenterer et bud på, 
hvordan vi måler det, der har værdi, i stedet for det, der er let at 
måle. Obs. oplægget er på engelsk



22   DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL 2020

9.00 - 
9.45

Velkommen til Danmarks Læringsfestival 2020, v. Thomas Fredenslund, direktør, Styrelsen for It og Læring (STIL)
Keynote: Dannelse i præstationssamfundet 
Dette oplæg sætter fokus på den aktuelle problematik, at et stigende antal børn og unge oplever et stort pres for at præstere både fagligt og socialt. Men hvorfor og hvad kan vi gøre? 
V. Svend Brinkmann, professor i psykologi på Aalborg Universitet.  
Lokale A

GRUNDSKOLE DE GYMNASIALE UDDANNELSER TVÆRGÅENDE DAGTILBUD ERHVERVSUDDANNELSER

10.00-
10.45

At kode & konstruere med hjertet
Hvordan forbinder vi værdier, design, fantasi og 
dannelse i undervisningen med teknologier og 
digital fabrikation? 
V. Yishay Mor, Dr.phil. med ekspertise i læringsdesign og 
teknologi, og Rikke Toft Nørgård, lektor på Aarhus Universi-
tet. Obs. oplægget foregår på engelsk.

Lokale F

Digitale kompetencer: Fra teknologifokus til udvidet 
faglighed 
Få belyst, hvordan lærere oplever og forstår deres 
fag i samspil med digitale teknologier, samt hvordan 
teknologien bevæger fagene i nye retninger. Oplæg-
get tager udgangspunkt i resultater fra DiDaK-pro-
jektet. 
V. Christian Dalsgaard, lektor i it og læring. Jakob Moesby 
Andersen og Flemming Sørensen, lærere på DiDaK-projektet
Lokale D

Digitalt forældresamarbejde - hvordan finder vi 
balancen? 
Hvad betyder det for samarbejdet mellem skole, dag-
tilbud og forældre, at kommunikationen i stigende 
grad foregår på de digitale platforme? Få forskellige 
perspektiver på sagen i dette aktuelle oplæg. 
V. Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre, og 
Maria Ørskov Akselvoll, sociolog og ph.d.
Lokale E

Leg, kreativitet og dannelse i dagtilbud
Hvad er dannelse hos børn i dagtilbud, og hvorfor 
er legen vigtig? Oplægget giver indsigt i betyd-
ningen af, at børn dannes gennem leg, og at det 
pædagogiske personale fremmer leg, kreativitet 
og dannelse. 
V. Lars Geer Hammershøj, lektor ved DPU, Aarhus 
Universitet.
Lokale B

Når digitalisering møder praksisfaglighed 
Med afsæt i en aktuel undersøgelse præsenteres 
du for, hvordan erhvervsskoler kan bruge digitale 
platforme og læremidler til at understøtte kvalite-
ten i undervisningen. 
Johanne Fyhn Elgaard, seniorkonsulent og projektleder 
hos Rambøll og Niels Henrik Helms, Docent og konstitu-
eret leder (NCE). 

Lokale C

11.00-
11.45

Debat med børne- og undervisningsministeren om ansvar på nettet
Deltag i debatten når børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, diskuterer ansvar på nettet med et panel bestående af Thea Enevoldsen, 
formand for Danske Skoleelever, Lis Zacho, lærer, cand. pæd. it-didaktisk design, Stine Liv Johansen, Medierådet for børn og unge, og Rasmus Kolbe aka Lakserytteren, YouTuber og kreativ direktør.
Moderator: Nynne Bjerre Christensen, journalist, moderator.dk
Lokale A                                                                                                              

12.15-
13.00

Digital formativ evaluering i forskning og praksis 
Bliv klogere på hvilken rolle digital formativ evalu-
ering spiller for kvalitet i undervisningen, elevernes 
læring og teknologiens pædagogiske potentialer. 
V. Jens Jørgen Hansen, lektor ved Institut for Design og 
Kommunikation på Syddansk Universitet og Talita Salqvist, 
digital læringsagent i Gladsaxe kommune.

Lokale F

Er lærerne klædt på til den digitale udvikling af 
undervisningen? 
EVA præsenterer resultaterne fra en ny undersøgel-
se om lærere fra ungdomsuddannelsernes til- og 
fravalg af teknologier i undervisningen, og hvilke 
kompetencer, lærerne mener, er nødvendige for at 
kunne bruge digital teknologi meningsfuldt. 
V. Anne Katrine Kamstrup, seniorkonsulent hos Danmarks 
Evalueringsinstitut og Marie Seliger, konsulent hos Dan-
marks Evalueringsinstitut. 
Lokale D

Samarbejd på tværs! Hvorfor og hvordan?
I denne showcase møder du repræsentanter fra tre 
interessante uddannelsesprojekter, som samarbej-
der på tværs af aktører fra kommuner, grundskoler, 
kulturinstitutioner, HTX, EUD, det private erhvervsliv 
m.fl. Hør om gevinster og udfordringer og få inspira-
tion til alt det, vi kan lære af hinanden.

Lokale E

Legen er en værdi i sig selv – men værdifuld i 
forhold til hvad, og for hvem? 
Kan man sende lorten videre – eller er legens 
egenværdi større end værdien af en fyldt ble? I 
oplægget kan du få inspiration til, hvordan og hvor 
meget du hensigtsmæssigt kan deltage i legen. 
V. Lasse Stenmann Jørgensen, lektor i dagtilbudspæda-
gogik ved pædagoguddannelsen UCSYD i Kolding.

Lokale B

Udvikling og forankring af skolens pædago-
gisk-digitale strategi 
Hør en række institutioners erfaringer med imple-
mentering af digitale strategier. 
V. Morten Emborg, direktør TEC, Erik Schou, ressource-
chef, Tietgen, Anne Mette Vind, direktør for Social- og 
sundhedsskolen Fredericia- Vejle-Horsens, Carsten 
Schmidt, udviklingschef, Hansenberg, Olaf Rye, direktør 
Rybners Gymnasium og CIU.

Lokale C

13.15-
14.00

Hvordan virker it i fagene? 
Ny international forskningskortlægning belyser, 
hvordan it virker i fagene. Hør om resultaterne og få 
konkrete eksempler på virkninger i forskellige fag i 
relation til forskellige typer af digitale læremidler.
V. Thomas Illum Hansen, forskningschef ved UCL Erhvervs-
akademi og Professionshøjskole, og Stig Toke Gissel, leder 
af Nationalt Videncenter for Læremidler. 

Lokale F

Ny organisering af undervisningen - spareøvelse, 
kvalitetssikring eller udvikling af elevernes studie-
kompetencer? 
Du får i denne showcase to institutioners bud på, 
hvordan digital undervisning kan understøtte alterna-
tiv organisering og tilrettelæggelse, der frigiver tid til 
underviserne. 
V. Rasmus Pöckel, Pædagogisk leder på Odder Gymnasium, 
og Lars Bluhme, Rektor på Odder Gymnasium og KVUC. 

Lokale D

Hvor skal undervisningen bære verden hen? Bliv klo-
gere på bæredygtighed som mind-set. Du får konkret 
praktisk inspiration til at arbejde med bæredygtig 
undervisning, som blandt andet kræver et opgør med 
eleven i centrum. I stedet skal livet i centrum. 
V. Suna Christensen, antropolog og ph.d. 

Lokale E

Leg og læring med digitale teknologier i dagtilbud 
– kreative og skabende processer
Oplægget giver indsigt i, hvad der er på spil, når 
der leges og læres via digitale teknologier, og 
hvilken betydning det har for det pædagogiske 
personale. Oplægget bygger på praksiserfaringer 
og giver inspiration til spændende aktiviteter med 
teknologi. 
V. Jari Due Jessen, ph.d. og specialkonsulent ved Køben-
havns Professionshøjskole. 
Lokale B

Kan video styrke praksisfagligheden? 
I dette oplæg får du inspiration til, hvordan du kan 
bruge video i din undervisning. Oplægget tager 
afsæt i eksempler, hvor video er blevet brugt i et 
grundforløb og til at bygge bro mellem skole og 
praktik. 
V. Arnt Louw, lektor i unge og ungdomsuddannelser på 
Center for Ungdomsforskning.

Lokale C

14.15-
15.00

Samtaler der er værd at have om 
inklusion
I oplægget præsenterer Cheri Torres principper for 
værdsættende samtaler (Appreciative Inquiry), som 
er en af de mest effektive og anvendte metoder 
til at fremme positiv udvikling og løse komplekse 
problemstillinger, såsom inklusion. 
V. Cheri Torres, ph.d. i uddannelsespsykologi med speciale 
i Collaborative Learning.

Lokale F

Sæt fantasi & teknologi fri: 
Om Computational Thinking og Teknologiforståelse 
i de humanistiske fag 
Bliv klogere på Teknologiforståelse og Computati-
onal Thinking i den humanistiske kernefaglighed. 
Oplægget præsenterer udviklingsprojekter, hvor 
lærere samarbejder i designkollaboratorier omkring 
didaktisk design. 
V. Rikke Toft Nørgård, lektor på Aarhus Universitet, og Søren 
Baltzer Rasmussen, cand.pæd.it. i It-didaktisk design. 
Lokale D

Det hybride læringsrum - didaktiske udfordringer 
Det digitale har muliggjort det hybride læringsrum, 
hvor fysiske grænser opløses. Oplægget stiller 
skarpt på, hvordan hybride rum åbner for nye 
didaktiske muligheder og udfordringer, og hvad det 
betyder for underviserens og den lærendes roller og 
handlerum. 
V. Karin Tweddell Levinsen, lektor i It og læring, og Birgitte 
Holm Sørensen, professor i It, læring og didaktik. 

Lokale E

Fra ide til digitalt læringsmiljø 
Få viden om hvordan et dagtilbud konkret arbejder 
med deres makerspace-projekt, hvor målet er 
at forankre digital teknologi i institutionen på en 
måde, hvor børnene bliver medskabere af deres 
eget digitale læringsmiljø.
V. Mette Jakobsen, dagtilbudsleder og Sofie Græsborg 
Gregersen, koordinerende pædagog, daginstitutionen 
Syvhøjvænge, Vallensbæk kommune. 

Lokale B

Virtual reality i erhvervsuddannelserne - hvorfor 
og hvordan? 
Er VR blot en smart teknologi, eller kan den 
understøtte læringsprocesser på erhvervsuddan-
nelserne? Få guldkorn fra forskning og praksis i 
dette spændende oplæg. 
V. Guido Makransky, lektor ved Institut for Psykologi på 
Københavns Universitet, Anette Degn Larsen, master i 
IKT og læring og CIU. 

Lokale C

15.15-
16.00

Keynote: Hvordan måler man det umålelige? 
Oplægget giver praktiske eksempler på, hvordan teknologi kombineret med progressiv pædagogik kan forme fremtidens læring. Et vigtigt spørgsmål for fremtiden er: Hvordan måler vi det, der har værdi, i stedet for det, der er let at måle? 
V. Yngve Lindvig, grundlægger og CEO af LearnLab. Obs. oplægget foregår på engelsk.                                                                                                                                                                                       
Lokale A

16.15-
17.00

Gratis keynote: Hvem har en hjernestarter? V. Troels W. Kjær
Troels W. Kjær, der er en af Danmarks førende hjerneforskere, gør os i dette oplæg klogere på, hvordan man kan træne sin hjerne og forbedre sin læring, opmærksomhed og hukommelse.                                                                                                                                       
Lokale A
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Morgenmad 07:30-10:00  
Frokostbuffet 11:00-14:15 
Eftermiddagspause 14:30-16:00 

Der er ingen tilmelding til oplæggene, så kom i god tid
– dørene lukkes, når oplægget starter.

9.00 - 
9.45

Velkommen til Danmarks Læringsfestival 2020, v. Thomas Fredenslund, direktør, Styrelsen for It og Læring (STIL)
Keynote: Dannelse i præstationssamfundet 
Dette oplæg sætter fokus på den aktuelle problematik, at et stigende antal børn og unge oplever et stort pres for at præstere både fagligt og socialt. Men hvorfor og hvad kan vi gøre? 
V. Svend Brinkmann, professor i psykologi på Aalborg Universitet.  
Lokale A

GRUNDSKOLE DE GYMNASIALE UDDANNELSER TVÆRGÅENDE DAGTILBUD ERHVERVSUDDANNELSER

10.00-
10.45

At kode & konstruere med hjertet
Hvordan forbinder vi værdier, design, fantasi og 
dannelse i undervisningen med teknologier og 
digital fabrikation? 
V. Yishay Mor, Dr.phil. med ekspertise i læringsdesign og 
teknologi, og Rikke Toft Nørgård, lektor på Aarhus Universi-
tet. Obs. oplægget foregår på engelsk.

Lokale F

Digitale kompetencer: Fra teknologifokus til udvidet 
faglighed 
Få belyst, hvordan lærere oplever og forstår deres 
fag i samspil med digitale teknologier, samt hvordan 
teknologien bevæger fagene i nye retninger. Oplæg-
get tager udgangspunkt i resultater fra DiDaK-pro-
jektet. 
V. Christian Dalsgaard, lektor i it og læring. Jakob Moesby 
Andersen og Flemming Sørensen, lærere på DiDaK-projektet
Lokale D

Digitalt forældresamarbejde - hvordan finder vi 
balancen? 
Hvad betyder det for samarbejdet mellem skole, dag-
tilbud og forældre, at kommunikationen i stigende 
grad foregår på de digitale platforme? Få forskellige 
perspektiver på sagen i dette aktuelle oplæg. 
V. Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre, og 
Maria Ørskov Akselvoll, sociolog og ph.d.
Lokale E

Leg, kreativitet og dannelse i dagtilbud
Hvad er dannelse hos børn i dagtilbud, og hvorfor 
er legen vigtig? Oplægget giver indsigt i betyd-
ningen af, at børn dannes gennem leg, og at det 
pædagogiske personale fremmer leg, kreativitet 
og dannelse. 
V. Lars Geer Hammershøj, lektor ved DPU, Aarhus 
Universitet.
Lokale B

Når digitalisering møder praksisfaglighed 
Med afsæt i en aktuel undersøgelse præsenteres 
du for, hvordan erhvervsskoler kan bruge digitale 
platforme og læremidler til at understøtte kvalite-
ten i undervisningen. 
Johanne Fyhn Elgaard, seniorkonsulent og projektleder 
hos Rambøll og Niels Henrik Helms, Docent og konstitu-
eret leder (NCE). 

Lokale C

11.00-
11.45

Debat med børne- og undervisningsministeren om ansvar på nettet
Deltag i debatten når børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, diskuterer ansvar på nettet med et panel bestående af Thea Enevoldsen, 
formand for Danske Skoleelever, Lis Zacho, lærer, cand. pæd. it-didaktisk design, Stine Liv Johansen, Medierådet for børn og unge, og Rasmus Kolbe aka Lakserytteren, YouTuber og kreativ direktør.
Moderator: Nynne Bjerre Christensen, journalist, moderator.dk
Lokale A                                                                                                              

12.15-
13.00

Digital formativ evaluering i forskning og praksis 
Bliv klogere på hvilken rolle digital formativ evalu-
ering spiller for kvalitet i undervisningen, elevernes 
læring og teknologiens pædagogiske potentialer. 
V. Jens Jørgen Hansen, lektor ved Institut for Design og 
Kommunikation på Syddansk Universitet og Talita Salqvist, 
digital læringsagent i Gladsaxe kommune.

Lokale F

Er lærerne klædt på til den digitale udvikling af 
undervisningen? 
EVA præsenterer resultaterne fra en ny undersøgel-
se om lærere fra ungdomsuddannelsernes til- og 
fravalg af teknologier i undervisningen, og hvilke 
kompetencer, lærerne mener, er nødvendige for at 
kunne bruge digital teknologi meningsfuldt. 
V. Anne Katrine Kamstrup, seniorkonsulent hos Danmarks 
Evalueringsinstitut og Marie Seliger, konsulent hos Dan-
marks Evalueringsinstitut. 
Lokale D

Samarbejd på tværs! Hvorfor og hvordan?
I denne showcase møder du repræsentanter fra tre 
interessante uddannelsesprojekter, som samarbej-
der på tværs af aktører fra kommuner, grundskoler, 
kulturinstitutioner, HTX, EUD, det private erhvervsliv 
m.fl. Hør om gevinster og udfordringer og få inspira-
tion til alt det, vi kan lære af hinanden.

Lokale E

Legen er en værdi i sig selv – men værdifuld i 
forhold til hvad, og for hvem? 
Kan man sende lorten videre – eller er legens 
egenværdi større end værdien af en fyldt ble? I 
oplægget kan du få inspiration til, hvordan og hvor 
meget du hensigtsmæssigt kan deltage i legen. 
V. Lasse Stenmann Jørgensen, lektor i dagtilbudspæda-
gogik ved pædagoguddannelsen UCSYD i Kolding.

Lokale B

Udvikling og forankring af skolens pædago-
gisk-digitale strategi 
Hør en række institutioners erfaringer med imple-
mentering af digitale strategier. 
V. Morten Emborg, direktør TEC, Erik Schou, ressource-
chef, Tietgen, Anne Mette Vind, direktør for Social- og 
sundhedsskolen Fredericia- Vejle-Horsens, Carsten 
Schmidt, udviklingschef, Hansenberg, Olaf Rye, direktør 
Rybners Gymnasium og CIU.

Lokale C

13.15-
14.00

Hvordan virker it i fagene? 
Ny international forskningskortlægning belyser, 
hvordan it virker i fagene. Hør om resultaterne og få 
konkrete eksempler på virkninger i forskellige fag i 
relation til forskellige typer af digitale læremidler.
V. Thomas Illum Hansen, forskningschef ved UCL Erhvervs-
akademi og Professionshøjskole, og Stig Toke Gissel, leder 
af Nationalt Videncenter for Læremidler. 

Lokale F

Ny organisering af undervisningen - spareøvelse, 
kvalitetssikring eller udvikling af elevernes studie-
kompetencer? 
Du får i denne showcase to institutioners bud på, 
hvordan digital undervisning kan understøtte alterna-
tiv organisering og tilrettelæggelse, der frigiver tid til 
underviserne. 
V. Rasmus Pöckel, Pædagogisk leder på Odder Gymnasium, 
og Lars Bluhme, Rektor på Odder Gymnasium og KVUC. 

Lokale D

Hvor skal undervisningen bære verden hen? Bliv klo-
gere på bæredygtighed som mind-set. Du får konkret 
praktisk inspiration til at arbejde med bæredygtig 
undervisning, som blandt andet kræver et opgør med 
eleven i centrum. I stedet skal livet i centrum. 
V. Suna Christensen, antropolog og ph.d. 

Lokale E

Leg og læring med digitale teknologier i dagtilbud 
– kreative og skabende processer
Oplægget giver indsigt i, hvad der er på spil, når 
der leges og læres via digitale teknologier, og 
hvilken betydning det har for det pædagogiske 
personale. Oplægget bygger på praksiserfaringer 
og giver inspiration til spændende aktiviteter med 
teknologi. 
V. Jari Due Jessen, ph.d. og specialkonsulent ved Køben-
havns Professionshøjskole. 
Lokale B

Kan video styrke praksisfagligheden? 
I dette oplæg får du inspiration til, hvordan du kan 
bruge video i din undervisning. Oplægget tager 
afsæt i eksempler, hvor video er blevet brugt i et 
grundforløb og til at bygge bro mellem skole og 
praktik. 
V. Arnt Louw, lektor i unge og ungdomsuddannelser på 
Center for Ungdomsforskning.

Lokale C

14.15-
15.00

Samtaler der er værd at have om 
inklusion
I oplægget præsenterer Cheri Torres principper for 
værdsættende samtaler (Appreciative Inquiry), som 
er en af de mest effektive og anvendte metoder 
til at fremme positiv udvikling og løse komplekse 
problemstillinger, såsom inklusion. 
V. Cheri Torres, ph.d. i uddannelsespsykologi med speciale 
i Collaborative Learning.

Lokale F

Sæt fantasi & teknologi fri: 
Om Computational Thinking og Teknologiforståelse 
i de humanistiske fag 
Bliv klogere på Teknologiforståelse og Computati-
onal Thinking i den humanistiske kernefaglighed. 
Oplægget præsenterer udviklingsprojekter, hvor 
lærere samarbejder i designkollaboratorier omkring 
didaktisk design. 
V. Rikke Toft Nørgård, lektor på Aarhus Universitet, og Søren 
Baltzer Rasmussen, cand.pæd.it. i It-didaktisk design. 
Lokale D

Det hybride læringsrum - didaktiske udfordringer 
Det digitale har muliggjort det hybride læringsrum, 
hvor fysiske grænser opløses. Oplægget stiller 
skarpt på, hvordan hybride rum åbner for nye 
didaktiske muligheder og udfordringer, og hvad det 
betyder for underviserens og den lærendes roller og 
handlerum. 
V. Karin Tweddell Levinsen, lektor i It og læring, og Birgitte 
Holm Sørensen, professor i It, læring og didaktik. 

Lokale E

Fra ide til digitalt læringsmiljø 
Få viden om hvordan et dagtilbud konkret arbejder 
med deres makerspace-projekt, hvor målet er 
at forankre digital teknologi i institutionen på en 
måde, hvor børnene bliver medskabere af deres 
eget digitale læringsmiljø.
V. Mette Jakobsen, dagtilbudsleder og Sofie Græsborg 
Gregersen, koordinerende pædagog, daginstitutionen 
Syvhøjvænge, Vallensbæk kommune. 

Lokale B

Virtual reality i erhvervsuddannelserne - hvorfor 
og hvordan? 
Er VR blot en smart teknologi, eller kan den 
understøtte læringsprocesser på erhvervsuddan-
nelserne? Få guldkorn fra forskning og praksis i 
dette spændende oplæg. 
V. Guido Makransky, lektor ved Institut for Psykologi på 
Københavns Universitet, Anette Degn Larsen, master i 
IKT og læring og CIU. 

Lokale C

15.15-
16.00

Keynote: Hvordan måler man det umålelige? 
Oplægget giver praktiske eksempler på, hvordan teknologi kombineret med progressiv pædagogik kan forme fremtidens læring. Et vigtigt spørgsmål for fremtiden er: Hvordan måler vi det, der har værdi, i stedet for det, der er let at måle? 
V. Yngve Lindvig, grundlægger og CEO af LearnLab. Obs. oplægget foregår på engelsk.                                                                                                                                                                                       
Lokale A

16.15-
17.00

Gratis keynote: Hvem har en hjernestarter? V. Troels W. Kjær
Troels W. Kjær, der er en af Danmarks førende hjerneforskere, gør os i dette oplæg klogere på, hvordan man kan træne sin hjerne og forbedre sin læring, opmærksomhed og hukommelse.                                                                                                                                       
Lokale A
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9.00 - 
9.45

Keynote: Hvad kan skolen lære af iværksættere?
Danmark skal være en innovativ nation, men er vi gode nok til at give plads til individuelle styrker og fordre den forskellighed, der ofte fører til originale idéer? 
Mia Wagner tænker højt i dette oplæg, hvor hun jonglerer med temaer som iværksætteri, diversitet og dannelse.
V. Mia Wagner, direktør i freeway koncernen og med i Løvens Hule.  Lokale A             

GRUNDSKOLE DE GYMNASIALE UDDANNELSER TVÆRGÅENDE VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

10.00-
10.45

Skole elever ikke vil hjem fra 
Kan et anderledes perspektiv på digital tekno¬lo-
gi være med til at mindske kedsomhed i skolen? 
Hør Mølleskolen i Rys svar på spørgsmålet og 
bliv klogere på, hvordan de arbejder på at lave en 
skole, ”eleverne ikke vil hjem fra”.  
V. Hans Henrik Knoop, lektor med særlige kvalifikationer 
på Aarhus Universitet, og Kristian Toft, skoleleder på 
Mølleskolen.
Lokale F

Hvordan får jeg 12? 
Et spørgsmål som mange undervisere ofte får. Men 
hvordan flyttes fokus fra karakteren over til en mere 
indholdsorienteret motivation, erkendelse og dannelse? 
Det er omdrejningspunktet i dette oplæg 
V. Lene Tanggaard, cand.psych., ph.d. og rektor på Designskolen 
i Kolding.  

Lokale D

Hvad gør digitalisering ved skolen?
I denne debat lægges der op til en diskussion om di-
gitaliseringens direkte og indirekte effekter på sko-
lens idégrundlag og vores pædagogiske tradition. 
V. Lars Geer Hammershøj, ph.d. i sociolog, lektor ved DPU, 
Cathrine Hasse, professor i teknologi, kultur og lærepro-
cesser, Carsten Brinch Larsen, Co-Founder og CTO ved 
Memorix, Heidi Brønsbjerg, lærer på Strandskolen i Greve.
Lokale B

Den gode tilrettelæggelse af fjernundervisning og 
læringsstier 
Planlægning er svaret på udfordringerne med 
asynkrone læringsaktiviteter. eVidenCenter og 
HF&VUC Fyn giver eksempler fra hhv. certificerede 
e-læringsforløb og detaljerede læringsstier. 
V. Søren Jørgensen, konsulent i eVidenCenter og Liselotte 
Poulsen, fjernundervisningslærer og materialeudvikler, HF 
& VUC Fyn.
Lokale C

11.00-
11.45

Keynote: Den store tech-revolution – robotterne kommer! 
Robotterne indtager klasseværelserne i Kina, og de er i front med brug af kunstig intelligens. Få et bud på, hvad det kan få af betydning i det danske uddannelsessystem. 
V. Christina Boutrup, journalist og Kina-kender.   
Lokale A

12.15-
13.00

Makerspace på budget
Hvordan arbejdes der med makerdidaktik og 
teknologiforståelse, uden at det koster en bonde-
gård? I denne showcase præsenterer tre skoler 
deres metoder og kreative ideer. 
V. St. Magleby skoles Pædagogiske Læringscenter, Lang-
søskolen i Silkeborg og Trekløverskolen i Silkeborg.

Lokale F

Fra læreplan til digital virkelighed 
Der kan være langt fra læreplaner til klasselokalet – 
måske særligt når det kommer til at efterleve de krav, 
der stilles til det digitale i undervisningen. Men hvordan 
gribes denne udfordring an som leder, it-vejleder eller 
underviser? Få inspiration fra Køge Gymnasium i dette 
case-oplæg. 
V. Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymna-
sium. 

Lokale D

Bliv klogere på den Forberedende Grunduddannel-
se (FGU)
Hvordan skabes motivation hos en målgruppe, der 
er defineret som værende i risiko for ikke at få en 
uddannelse? Oplægget omhandler intentionerne 
med FGU’en, og hvordan undervisningen er orga-
niseret ud fra en helhedsorienteret- og praksisnær 
didaktik.
V. Thomas Wong Laugesen og Lotte Nielsen, læringskonsu-
lenter i Børne- og Undervisningsministeriet.
Lokale B

Kobling mellem erhvervsliv og voksenuddannelse
Lyt med når Vestas og Favrskov Erhvervsråd for-
tæller om værdien i at investere i uddannelse. I en 
dialog diskuterer de virksomhedernes ønsker og 
behov og præsenterer erfaringer med samarbejds-
modeller, der skaber samspil mellem uddannelse 
og erhvervsliv. 
V. Jørn Chrucow Sørensen, tillidsrepræsentant hos Vestas 
Hammel, og Anders Hermansen, erhvervschef i Favrskov 
Erhvervsråd.
Lokale C

13.15-
14.00

De næste skridt med teknologiforståelse 
Hvad sker der med teknologiforståelsesfaglighe-
den på den anden side af forsøgsfaget? I denne 
samtale udforskes og udfordres fremtiden for 
faget og fagligheden. 
V. Mikkel Hjorth, lektor og ph.D. i teknologiforståelse og 
Maria Damlund, lærer og vejleder i grundskolen. 

Lokale F

Fag under radikal forandring 
Ændres fagene af den teknologiske udvikling? Det 
spørgsmål er centrum for en halvnørdet, men helspæn-
dende diskussion, som du er inviteret med til. Særligt de 
naturvidenskabelige fag er under lup, men med perspek-
tiver til hele fagrækken. 
V. Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium og Knut 
Mørken, professor i matematik ved Oslo Universitet.

Lokale D

Digital distraktion
Elever bruger ofte computere til ikke-skolerelaterede 
formål, og studier viser, at mange af dem er bevid-
ste om de negative konsekvenser af denne aktivitet. 
Men hvorfor i alverden gør de det så? Bliv klogere på 
fænomenet digital distraktion. 
V. Jesper Aagaard, adjunkt på Psykologisk Institut.  

Lokale B

Debat om fremtidens arbejdsmarked 
I denne debat diskuterer panelet, hvilke kompeten-
cer, der efterspørges i det digitaliserede samfund, 
og hvordan uddannelse og arbejdsmarked kan 
tænkes sammen. 
V. Simon Østergaard, fremtidsforsker, Nanna Højlund, 
næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ask 
Agger, direktør i Workz og Jannik Bay, uddannelses- og in-
tegrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Moderator: 
Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA.
Lokale C

14.15-
15.00

Systematisk faglig refleksion - hvorfor og 
hvordan? 
Få inspiration til hvordan du systematisk kan få 
indblik i og reflektere over, hvad der i din undervis-
ning har betydning for elevernes læring og trivsel. 
Du får input til at kunne samle relevant data fra 
eleverne og dine kollegaer til at identificere gode 
didaktiske greb. 
V. Rikke Lawsen, lektor og udviklingskonsulent på 
Københavns Professionshøjskole.
Lokale F

Om forsøgsfaget teknologiforståelse og dets implikati-
oner i gymnasiet 
Bliv klogere på hvad teknologiforståelse er for en fag-
lighed og hør de to professorers argumenter for, hvorfor 
teknologiforståelse vedkommer alle fagligheder - også i 
de gymnasiale uddannelser - uanset farven på studen-
terhuens kantbånd. 
V. Prof. Ole Sejer Iversen og professor. Michael E. Caspersen. 

Lokale D

So.Me.Mor.Far LIVE podcast 
Lyt med når ungepanelet inviterer os med om bag 
skærmene på deres mobiltelefoner og gør os kloge-
re på de verdener og fællesskaber, de bevæger sig i, 
når de er online, i denne liveversion af Red Barnets 
populære podcastserie So.Me.Mor.Far. 
V. Michael Schøt, komiker og politisk satiriker.

Lokale B

Digital transformation af læringsrummet
- inklusion af de ekskluderede 
Bliv klogere på, hvordan det fysiske læringsrum 
kan tænkes sammen med det digitale og lykkes 
med at inkludere elever med forskellige forudsæt-
ninger. 
V. Pernille Fjeldgaard, ordblindelærer på HF & VUC Fyn, 
Anni Pilgaard Christiansen, afdelingsleder på HF & VUC 
Fyn, og Lars Ringgaard Kristensen, it-pædagogisk vejleder 
på Aalborg Handelsskole. 
Lokale C

15.15-
16.00

Keynote: Øget kreativitet, lighed og engagement med it og teknologi
Oplev grundlæggeren af Hour of Code og få hans perspektiv på potentialerne i at arbejde kreativt med it, teknologi og programmering. 
V. Hadi Partovi, teknisk iværksætter og CEO for Code.org. Obs. oplægget foregår på engelsk. Lokale A

16.15-
17.00

Gratis: Freestyle-rap-show 
Oplev rapperen Per Vers, når han i et underholdende show smeder publikums stikord sammen og sender uddannelsesverdenen en tur igennem freestyle-møllen. 
V. Per Vers  Lokale A     

HENT DKLF’s APP 

Sådan gør du: 
1.  Følg QR-kode til EventMobis  
 hjemmeside 
2.  Hent vores app i App Store  
 eller Google Play 
3.  Download EventMobi app’en 
4.  Åben Læringsfestivalen ved  
 brug af koden: DKLF2020 
5.  Så har du adgang til alt   
 – log ind i app’en for at 
 lægge personligt program.  
 

 Med DKLF App’en kan du: 
•  Lægge eget program 
•  Læse om oplæg 
•  Finde rundt via kortet 
•  Se fakts om oplægsholderne 
•  Få notifikationer
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Der er ingen tilmelding til oplæggene, så kom i god tid
– dørene lukkes, når oplægget starter.

9.00 - 
9.45

Keynote: Hvad kan skolen lære af iværksættere?
Danmark skal være en innovativ nation, men er vi gode nok til at give plads til individuelle styrker og fordre den forskellighed, der ofte fører til originale idéer? 
Mia Wagner tænker højt i dette oplæg, hvor hun jonglerer med temaer som iværksætteri, diversitet og dannelse.
V. Mia Wagner, direktør i freeway koncernen og med i Løvens Hule.  Lokale A             

GRUNDSKOLE DE GYMNASIALE UDDANNELSER TVÆRGÅENDE VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

10.00-
10.45

Skole elever ikke vil hjem fra 
Kan et anderledes perspektiv på digital tekno¬lo-
gi være med til at mindske kedsomhed i skolen? 
Hør Mølleskolen i Rys svar på spørgsmålet og 
bliv klogere på, hvordan de arbejder på at lave en 
skole, ”eleverne ikke vil hjem fra”.  
V. Hans Henrik Knoop, lektor med særlige kvalifikationer 
på Aarhus Universitet, og Kristian Toft, skoleleder på 
Mølleskolen.
Lokale F

Hvordan får jeg 12? 
Et spørgsmål som mange undervisere ofte får. Men 
hvordan flyttes fokus fra karakteren over til en mere 
indholdsorienteret motivation, erkendelse og dannelse? 
Det er omdrejningspunktet i dette oplæg 
V. Lene Tanggaard, cand.psych., ph.d. og rektor på Designskolen 
i Kolding.  

Lokale D

Hvad gør digitalisering ved skolen?
I denne debat lægges der op til en diskussion om di-
gitaliseringens direkte og indirekte effekter på sko-
lens idégrundlag og vores pædagogiske tradition. 
V. Lars Geer Hammershøj, ph.d. i sociolog, lektor ved DPU, 
Cathrine Hasse, professor i teknologi, kultur og lærepro-
cesser, Carsten Brinch Larsen, Co-Founder og CTO ved 
Memorix, Heidi Brønsbjerg, lærer på Strandskolen i Greve.
Lokale B

Den gode tilrettelæggelse af fjernundervisning og 
læringsstier 
Planlægning er svaret på udfordringerne med 
asynkrone læringsaktiviteter. eVidenCenter og 
HF&VUC Fyn giver eksempler fra hhv. certificerede 
e-læringsforløb og detaljerede læringsstier. 
V. Søren Jørgensen, konsulent i eVidenCenter og Liselotte 
Poulsen, fjernundervisningslærer og materialeudvikler, HF 
& VUC Fyn.
Lokale C

11.00-
11.45

Keynote: Den store tech-revolution – robotterne kommer! 
Robotterne indtager klasseværelserne i Kina, og de er i front med brug af kunstig intelligens. Få et bud på, hvad det kan få af betydning i det danske uddannelsessystem. 
V. Christina Boutrup, journalist og Kina-kender.   
Lokale A

12.15-
13.00

Makerspace på budget
Hvordan arbejdes der med makerdidaktik og 
teknologiforståelse, uden at det koster en bonde-
gård? I denne showcase præsenterer tre skoler 
deres metoder og kreative ideer. 
V. St. Magleby skoles Pædagogiske Læringscenter, Lang-
søskolen i Silkeborg og Trekløverskolen i Silkeborg.

Lokale F

Fra læreplan til digital virkelighed 
Der kan være langt fra læreplaner til klasselokalet – 
måske særligt når det kommer til at efterleve de krav, 
der stilles til det digitale i undervisningen. Men hvordan 
gribes denne udfordring an som leder, it-vejleder eller 
underviser? Få inspiration fra Køge Gymnasium i dette 
case-oplæg. 
V. Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymna-
sium. 

Lokale D

Bliv klogere på den Forberedende Grunduddannel-
se (FGU)
Hvordan skabes motivation hos en målgruppe, der 
er defineret som værende i risiko for ikke at få en 
uddannelse? Oplægget omhandler intentionerne 
med FGU’en, og hvordan undervisningen er orga-
niseret ud fra en helhedsorienteret- og praksisnær 
didaktik.
V. Thomas Wong Laugesen og Lotte Nielsen, læringskonsu-
lenter i Børne- og Undervisningsministeriet.
Lokale B

Kobling mellem erhvervsliv og voksenuddannelse
Lyt med når Vestas og Favrskov Erhvervsråd for-
tæller om værdien i at investere i uddannelse. I en 
dialog diskuterer de virksomhedernes ønsker og 
behov og præsenterer erfaringer med samarbejds-
modeller, der skaber samspil mellem uddannelse 
og erhvervsliv. 
V. Jørn Chrucow Sørensen, tillidsrepræsentant hos Vestas 
Hammel, og Anders Hermansen, erhvervschef i Favrskov 
Erhvervsråd.
Lokale C

13.15-
14.00

De næste skridt med teknologiforståelse 
Hvad sker der med teknologiforståelsesfaglighe-
den på den anden side af forsøgsfaget? I denne 
samtale udforskes og udfordres fremtiden for 
faget og fagligheden. 
V. Mikkel Hjorth, lektor og ph.D. i teknologiforståelse og 
Maria Damlund, lærer og vejleder i grundskolen. 

Lokale F

Fag under radikal forandring 
Ændres fagene af den teknologiske udvikling? Det 
spørgsmål er centrum for en halvnørdet, men helspæn-
dende diskussion, som du er inviteret med til. Særligt de 
naturvidenskabelige fag er under lup, men med perspek-
tiver til hele fagrækken. 
V. Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium og Knut 
Mørken, professor i matematik ved Oslo Universitet.

Lokale D

Digital distraktion
Elever bruger ofte computere til ikke-skolerelaterede 
formål, og studier viser, at mange af dem er bevid-
ste om de negative konsekvenser af denne aktivitet. 
Men hvorfor i alverden gør de det så? Bliv klogere på 
fænomenet digital distraktion. 
V. Jesper Aagaard, adjunkt på Psykologisk Institut.  

Lokale B

Debat om fremtidens arbejdsmarked 
I denne debat diskuterer panelet, hvilke kompeten-
cer, der efterspørges i det digitaliserede samfund, 
og hvordan uddannelse og arbejdsmarked kan 
tænkes sammen. 
V. Simon Østergaard, fremtidsforsker, Nanna Højlund, 
næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ask 
Agger, direktør i Workz og Jannik Bay, uddannelses- og in-
tegrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Moderator: 
Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA.
Lokale C

14.15-
15.00

Systematisk faglig refleksion - hvorfor og 
hvordan? 
Få inspiration til hvordan du systematisk kan få 
indblik i og reflektere over, hvad der i din undervis-
ning har betydning for elevernes læring og trivsel. 
Du får input til at kunne samle relevant data fra 
eleverne og dine kollegaer til at identificere gode 
didaktiske greb. 
V. Rikke Lawsen, lektor og udviklingskonsulent på 
Københavns Professionshøjskole.
Lokale F

Om forsøgsfaget teknologiforståelse og dets implikati-
oner i gymnasiet 
Bliv klogere på hvad teknologiforståelse er for en fag-
lighed og hør de to professorers argumenter for, hvorfor 
teknologiforståelse vedkommer alle fagligheder - også i 
de gymnasiale uddannelser - uanset farven på studen-
terhuens kantbånd. 
V. Prof. Ole Sejer Iversen og professor. Michael E. Caspersen. 

Lokale D

So.Me.Mor.Far LIVE podcast 
Lyt med når ungepanelet inviterer os med om bag 
skærmene på deres mobiltelefoner og gør os kloge-
re på de verdener og fællesskaber, de bevæger sig i, 
når de er online, i denne liveversion af Red Barnets 
populære podcastserie So.Me.Mor.Far. 
V. Michael Schøt, komiker og politisk satiriker.

Lokale B

Digital transformation af læringsrummet
- inklusion af de ekskluderede 
Bliv klogere på, hvordan det fysiske læringsrum 
kan tænkes sammen med det digitale og lykkes 
med at inkludere elever med forskellige forudsæt-
ninger. 
V. Pernille Fjeldgaard, ordblindelærer på HF & VUC Fyn, 
Anni Pilgaard Christiansen, afdelingsleder på HF & VUC 
Fyn, og Lars Ringgaard Kristensen, it-pædagogisk vejleder 
på Aalborg Handelsskole. 
Lokale C

15.15-
16.00

Keynote: Øget kreativitet, lighed og engagement med it og teknologi
Oplev grundlæggeren af Hour of Code og få hans perspektiv på potentialerne i at arbejde kreativt med it, teknologi og programmering. 
V. Hadi Partovi, teknisk iværksætter og CEO for Code.org. Obs. oplægget foregår på engelsk. Lokale A

16.15-
17.00

Gratis: Freestyle-rap-show 
Oplev rapperen Per Vers, når han i et underholdende show smeder publikums stikord sammen og sender uddannelsesverdenen en tur igennem freestyle-møllen. 
V. Per Vers  Lokale A     

Morgenmad 07:30-10:00  
Frokostbuffet 11:00-14:15 
Eftermiddagspause 14:30-16:00 

ORDBLINDENETVÆRK

Let vejen til uddannelse for ordblinde børn 
og unge 
9.30-10.15
Få uddybet resultaterne af rapporten: Let vejen 
til uddannelse for ordblinde børn og unge og 
hør, hvordan Egmont Fonden har fulgt op med 
bevillinger til ordblindeindsatser. 
V. Camilla Bjerre Damgaard, programchef, Egmont 
Fonden.
Lokale E

Et ordblindevenligt miljø 
10.30-11.15
Kan vi sætte standarder for en ordblindevenlig 
skole/et ordblindevenligt uddannelsessted? I et 
A. P. Møller-finansieret projekt har to kommuner 
indsamlet værdifulde erfaringer. 
V. Inga Thorup Thomsen, cand.mag. i audiologopædi og 
ordblindelærer på HF og VUC Roskilde, og Birgit Dilling 
Jandorf, cand.mag. i audiologopædi, lærer og master i 
ledelse og innovation.
Lokale E

“Det var mit største ønske at blive bedre til 
at læse” 
11.25-12.10
Oplægget vil ud fra et elevperspektiv præsentere, 
hvordan elever på forskellig vis mestrer situa-
tionen, når de i litteraturundervisningen stilles 
overfor et afkodningskrav, de ikke kan honorere. 
V. Nina Berg Gøttsche, ph.d. og lektor på 
professionshøjskolen VIA UC.
Lokale E

Læse- og skriveteknologi (LST) i et 
dynamisk perspektiv 
14.15-15.00
Som underviser bør man anskue LST ud fra et 
dynamisk perspektiv, som tager højde for ele-
vens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og 
uddannelsestrin. I oplægget får du eksempler på, 
hvordan man kan indarbejde et sådan perspektiv 
i sin undervisning. 
V. Mikael Stensgaard Nielsen, PD i læse- skrivetekno-
logi for unge og konsulent ved Kompetencecenter for 
Læsning i Aarhus.
Lokale E

Psyko-sociale konsekvenser af skrifts-
progsvanskeligheder 
15.10-15.55
Langvarige vanskeligheder med skiftsproget kan 
have store konsekvenser for den enkeltes selv-
opfattelse og livsmod. I oplægget sammenfattes 
forskning på området, og praktiske handlemulig-
heder for at undgå psyko-sociale følger drøftes. 
V. Helle Bonderup, VIA UC i Aarhus.
Lokale E
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9.15-
10.00

Guided Reading - Differentieret læseunder-
visning 
v/ Lisbeth Skov Thorsen / Straarup & Co
Børn læser forskelligt, når de kommer i skole 
og skal ikke læsetræne i en fælles læsebog. 
Guided Reading er differentieret læseundervis-
ning på små homogene hold. Eleverne læser 
og drøfter vedkommende bøger, til deres 
læseniveau.
Straarup & Co

Digital hjælp til ordblinde 
v/ Mikael Højbjerg 
Ordblinde elever har brug for den bedste støtte, 
når de skal lære at læse og stave. Med det nye 
digitale læremiddel CampOrd kan du undervise 
dine elever i solide, overskuelige strategier og 
systematisk arbejde med lydering. 
Alinea

Kan du regne 7021 : 7? Èn ud af tre elever lavede 
fejl til afgangsprøven!
Oplev og få gratis adgang til en ny serie af digitale 
værktøjer for 1.- 9. klasse, der kan bruges til arbejdet 
med fleksible regnestrategier, hvor elevernes talfor-
ståelse er i centrum.
Skoledu.dk

Tal så andre lytter
v/ Louise Scheele Elling 
Mød forfatteren bag den nye videoserie Tal så 
andre lytter med konkrete værktøjer bag en 
sikker mundtlig fremlæggelse eller tale. Bonus: 
Du får praktiske øvelser med hjem til dine elever, 
som du kan bruge dagen efter.
Gyldendal

Undersøgende matematik i 10. klasse 
v/ Lennart Børsting 
Hvordan får du alle elever i 10. klasse med? Det 
nye materiale MAT10 lægger op til, at eleverne 
arbejder undersøgende, samarbejder og kommu-
nikerer om matematik. De får mod på faget og 
bliver støttet i at nå de faglige mål. 
Alinea

10.15-
11.00

Livsduelighed på skoleskemaet
Louise Tidmand har afsluttet sin Ph.d. ”Livs-
duelighed på skoleskemaet – Hvad, hvorfor 
og hvordan?”. Hør hvordan vi kan forstå 
livsduelighed i det 21. århundrede, hvorfor det 
er vigtigt, og hvordan vi kan udvikle livsduelige 
børn og unge i pædagogisk praksis. 
Styrkeakademiet

Læs sammen – differentieret system til den 
første læsning
Systemet inddrager lydmetoder, læseforståel-
sesstrategier, skrivning, sproglig bevidsthed, 
kreative aktiviteter, musik og bevægelse – og er 
baseret på den seneste læseforskning. 
Dansk Psykologisk Forlag

Robotter og programmering
v/ Jacob Kiellberg
Er du klar til teknologiforståelse? Kom og hør 
hvordan robotten Fable kan åbne for nye me-
toder i din undervisning og motivere eleverne 
til at lære gennem programmering og kreative 
læringsprocesser.
Fra 3. klasse til 3. G
Shape Robotics

Praksisnær kompetenceudvikling - fra hensig-
ter til handling
Mød Kompas, der formidler pædagogisk brug af 
IT I øjenhøjde. Hør om deres bud på en relations-
båren tilgang til en praksisnær kompetenceud-
vikling. 
Kompas & COMM2IG

Transformér tiden i klasselokalet med Microsoft 
Teams
Gør din hverdag på skolen mere simpel ved at 
samle Office 365 (fx OneNote, Forms og læ-
ringsværktøjer), AULA og andre platforme ét og 
samme sted. Få sidste nyt om Microsoft Teams 
og stil spørgsmål.
Microsoft Education

11.15-
12.00

Kan selv, vil selv – i et forpligtende fælles-
skab 
v/ Børne-og familieforsker, forfatter Per Schultz-Jør-
gensen
Et inspirerende og tankevækkende foredrag 
om, hvordan vi skaber de bedste læringsmil-
jøer og relationer i daginstitutioner fra en af 
landets mest anerkendte eksperter.
Infoba

Et ægte ungdomsliv i en uægte digital verden
Debatten raser om børn og unges digitale virke-
lighed. I dette oplæg kan du råt for usødet høre, 
hvad de unge selv mener, når Red Barnets og 
Medierådets Ungepanel lader sig interviewe om 
deres digitale virkelighed. 
Red Barnet og Medierådet

Ned i litteraturen
Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, 
præsenterer nyheder til danskfagets littera-
turundervisning – og læremiddelforfatter og 
foredragsholder Trine May præsenterer idéer 
til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i un-
dervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet 
og i udskolingen.
Forlaget Carlsen

Google for Education: Et kig på fremtidens 
klasserum
Verden forandrer sig, som teknologien bliver 
smartere. Hvordan udnytter vi den forandring 
positivt for elever og medarbejdere? Hør om 
Google for Education, og hvordan vi gennem 
forskning i fremtidens klasserum udvikler læ-
ringsteknologi. 
Google & COMM2IG

Børn og unge i et dataficeret samfund
v/ Stine Liv Johansen og Malene Charlotte Larsen
Hvilken rolle spiller medier i børn og unges liv i 
dag? Forfatterne til Børn, unge og medier giver et 
indblik i børn og unges mediebrug og diskuterer 
udfordringer i et dataficeret samfund.
Samfundslitteratur

12.15-
13.00

Hvorfor går børn egentlig i skole? 
Forskellige perspektiver giver forskellige svar. 
Kom og få nogle skarpe bud fra Steen Hilde-
brandt, Alexander von Oettingen, Ole Løw m.fl. 
De ruster dig til at vurdere andres og egne 
holdninger i den aktuelle dannelsesdebat. 
Akademisk

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn 
med særlige behov?
v/ fysioterapeut Bente Mygind
Har du urolige børn i undervisningen og har 
de svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan 
brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner 
indlæring, giver ro og koncentration.
Protac A/S

FILM – Oplev Forstå Skab!
Levende billeder og visuel storytelling i 
børn- og unges læringsstrategiske bagage. 
Filmsproget ind i undervisningen – hvordan? 
Film Literacy, faglighed og filmfaglige lærings-
fællesskaber.
The Animation Workshop/VIA UC og Lommefilm i 
samarbejde med Danske filmpædagogiske aktører

Get Your Grammar 
v/Mette Hermann og Poul Tornøe
Med udgangspunkt i den nye grammatik Get 
Your Grammar gives der bud på, hvordan du i ud-
skolingen kan arbejde med funktionel grammatik 
og det kommunikative sprogsyn i praksis. Du 
præsenteres for en bred vifte af opgavetyper.
Gyldendal

Læremidler i mitCFU
CFU’s læremiddelportal, mitCFU, rummer 1000-
vis af bøger, konkrete materialer, e-bøger, spille-
film og tv-udsendelser. Kom og hør, hvordan du 
kan låne og bruge dem i din undervisning, og få 
indblik i de sidste nye muligheder i mitCFU.
CFU Danmark

13.15-
14.00

Skoleklar er ikke skoleparat
Hør, hvordan social emotionel læring skaber 
gode sammenhænge mellem dagtilbud og 
skole og bidrager til optimalt læringsudbytte 
– også på den lange bane. Louise Tidmand 
fortæller om mestringsstrategier til at gøre 
skolestarten god og problemfri.
Styrkeakademiet

Hver dag er der tusindvis af tomme stole i 
folkeskolen
Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter fokus 
på børn og unges skolefravær. Oplev børnenes 
stemmer fra BørneTelefonen, når vi sammen 
sætter fokus på hvordan vi kan hjælpe børn og 
unge tilbage til de tomme stole i folkeskolen.
Børns Vilkår

Playful Learning med robotter
v/ Jacob Kiellberg
Er du N/T lærer, billedkunstlærer, sproglærer, 
sciencelærer, specialskolelærer, mfl., der synes 
playful learning bidrager med en sjov og moti-
verende dimension i din undervisning? Så kom 
og hør om robotten Fable.
Fra 3. klasse til 3. G
Shape Robotics

Sæt kreativ skrivning på skemaet
v/ forfatter Charlotte Weitze 
Sådan inspirerer du dine elever til skrivelyst og 
kreativ skrivning. Få gode idéer til, hvordan du ta-
ger dine elever med på en selvstændig og kreativ 
rejse. Til udskolingen og gymnasiet. 
Copydan Tekst & Node

Minecraft: Education Edition - Kom godt i gang!
Oplev hvordan du kan engagere dine elever gen-
nem kreativitet og samarbejde i alle fag. 
Få en introduktion til hvordan du som lærer kan 
bruge spillets særlige funktioner og hvordan du 
planlægger et forløb.
Microsoft Education

14.15-
15.00

Skab trivsel og håndtér mobning med hele 
skolen involveret
Skolestyrken understøtter skoler i at fremme 
trivsel samt forebygge og håndtere mobning.
Hør, hvordan hele skolen bliver involveret i at 
skabe trygge fællesskaber, både i og udenfor 
undervisningen. 
Alliancen mod mobning er et samarbejde mellem 
Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet

Styrk elevernes læselyst!
v/ bibliotekarer fra folkebibliotekerne
Kom og hør hvordan folkebibliotekerne skaber 
læselyst og læseglæde hos børn. Få læseanbe-
falinger med hjem til dine klasser og inspiration 
til samarbejde med biblioteket i din kommune.
Folkebibliotekerne

Gyldendal: Pippi fylder 75 år
Den 21. maj fylder Pippi Langstrømpe 75 år - 
det betyder, at hele år 2020 står i Pippis tegn. 
Kom og hør, hvorfor Pippi Langstrømpe bliver 
ved med at være relevant. Og vi skyder gang i 
Pippi-legatet, som uddeles til en særlig Pippi’sk 
skoleklasse. 
Gyldendal

To nye digitale evalueringsmaterialer til dansk
Få indsigt i dine elevers læseforståelse og 
skriftlige kompetencer med EVALD og SK-prøven 
– to unikke materialer til 3.-7. klassetrin. Giver et 
præcist og solidt grundlag for din undervisning. 
Dansk psykologisk Forlag

Nye læremidler til danskfaget
Få et hurtigt overblik over mitCFU’s nyeste og 
mest interessante materialer til danskfaget. Vi 
ser på bøger, e-bøger, film og tv-udsendelser til 
alle klassetrin samt på vejledninger lige til at 
bruge i undervisningen.
CFU Danmark

15.15-
16.00

Virksomheder i fagene
DA Åben Virksomhed inviterer til workshop. 
Kom og bliv klogere på hvordan inddragelse 
virksomheder og virkelighedens problemstil-
linger i naturfag, matematik, og de praktiske 
fag. Dyk ned i undervisningsforløbene og kom 
med dine faglige input.
DA Åben Virksomhed

Digitalt selvforsvar
Lytter nogen med, når mobilen ligger på bordet? 
Er dine data sikre på nettet?
Hør fra dataetiker Pernille Tranberg, hvordan du 
kan beskytte dig selv, og bliv klogere på, hvor-
dan du kan undervise dine elever i forståelse og 
brug af data.
LB Forsikring

Sådan møder du højtbegavede børn fagligt og 
socialt
Hvordan man kan undervisningsdifferentiere 
med acceleration og berigelse; ABC-model og 
Blooms taksonomi, om asynkroni og behovet 
for at blive mødt i øjenhøjde - både fagligt og 
socialt.
Gifted Children

Klassefællesskaber for alle 
Er dine elever klar til læring? Få indsigt i hvordan 
styrkearbejdet i klasseværelset kan være nøglen 
til elevernes bedste udgave af sig selv i et fælles-
skab, der sikrer, at alle får adgang til læring i et 
tolerant og robust klassefællesskab. 
Styrkeakademiet

Skab trivsel og håndtér mobning med hele 
skolen involveret
Skolestyrken understøtter skolers arbejde med 
at fremme trivsel, forebygge og håndtere mob-
ning. Kom og hør mere om, hvordan hele skolen 
bliver involveret, og hvordan man kan skabe 
trygge fællesskaber i undervisningen.
Alliancen mod mobning

16.15-
17.00

Hvem har en hjernestarter liggende 
v/ Troels W Kjær
Lokale A - GRATIS for alle
Vil du gerne være bedre til at lære nye ting? Kom og hør, hvordan du træner din hjerne, når en af Danmarks førende eksperter inden for hjernen, Troels Kjær, besøger Danmarks Læringsfestival.
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Udstillere præsenterer gratis oplæg med inspiration til undervisningen, nye 
læremidler m.m. Der er ingen tilmelding til oplæggene, så kom i god tid
– dørene lukkes, når oplægget starter.

Sponsoreret af FUI 
- Fonden UndervisningsInformation

– GRATIS for alle
Hvem har en hjerne-

starter liggende
v/ Troels Kjær

Lokale A (16.15-17.00) 

Vil du gerne være bedre til at lære nye 
ting? 
Få konkrete redskaber og gode råd til 
øvelser med hjem, som du kan bruge 
til forbedring af din læring, opmærk-
somhed og hukommelse.Troels Kjær 
er hjerneforsker, forfatter, overlæge ved 
Neurofysiologisk Afdeling på Sjællands 
Universitetshospital og professor ved 
Københavns Universitet. Han bruges 
ofte som ekspert i medierne, og han har 
blandt andet medvirket i programmerne 
om De Skjulte Talenter (DR1), hvor han 
undersøger og udfordrer den autistiske 
hjerne, og i Kongerigets Klogeste (DR1).

Ekstra oplæg 
Onsdag d. 4. marts kl. 13.15
Lokale A

Gyldendal booktalk 
- nyheder til PLC
Kom og hør om de nyeste bøger fra 
Gyldendal og Høst & Søn. Vi præsenterer 
nyheder fra Kasper Hoff, StineStregen, 
Kenneth Bøgh Andersen, Lars Daneskov 
og mange, mange flere.

GRATIS OPLÆG 1 GRATIS OPLÆG 2 GRATIS OPLÆG 3 GRATIS OPLÆG 4 GRATIS OPLÆG 5

9.15-
10.00

Guided Reading - Differentieret læseunder-
visning 
v/ Lisbeth Skov Thorsen / Straarup & Co
Børn læser forskelligt, når de kommer i skole 
og skal ikke læsetræne i en fælles læsebog. 
Guided Reading er differentieret læseundervis-
ning på små homogene hold. Eleverne læser 
og drøfter vedkommende bøger, til deres 
læseniveau.
Straarup & Co

Digital hjælp til ordblinde 
v/ Mikael Højbjerg 
Ordblinde elever har brug for den bedste støtte, 
når de skal lære at læse og stave. Med det nye 
digitale læremiddel CampOrd kan du undervise 
dine elever i solide, overskuelige strategier og 
systematisk arbejde med lydering. 
Alinea

Kan du regne 7021 : 7? Èn ud af tre elever lavede 
fejl til afgangsprøven!
Oplev og få gratis adgang til en ny serie af digitale 
værktøjer for 1.- 9. klasse, der kan bruges til arbejdet 
med fleksible regnestrategier, hvor elevernes talfor-
ståelse er i centrum.
Skoledu.dk

Tal så andre lytter
v/ Louise Scheele Elling 
Mød forfatteren bag den nye videoserie Tal så 
andre lytter med konkrete værktøjer bag en 
sikker mundtlig fremlæggelse eller tale. Bonus: 
Du får praktiske øvelser med hjem til dine elever, 
som du kan bruge dagen efter.
Gyldendal

Undersøgende matematik i 10. klasse 
v/ Lennart Børsting 
Hvordan får du alle elever i 10. klasse med? Det 
nye materiale MAT10 lægger op til, at eleverne 
arbejder undersøgende, samarbejder og kommu-
nikerer om matematik. De får mod på faget og 
bliver støttet i at nå de faglige mål. 
Alinea

10.15-
11.00

Livsduelighed på skoleskemaet
Louise Tidmand har afsluttet sin Ph.d. ”Livs-
duelighed på skoleskemaet – Hvad, hvorfor 
og hvordan?”. Hør hvordan vi kan forstå 
livsduelighed i det 21. århundrede, hvorfor det 
er vigtigt, og hvordan vi kan udvikle livsduelige 
børn og unge i pædagogisk praksis. 
Styrkeakademiet

Læs sammen – differentieret system til den 
første læsning
Systemet inddrager lydmetoder, læseforståel-
sesstrategier, skrivning, sproglig bevidsthed, 
kreative aktiviteter, musik og bevægelse – og er 
baseret på den seneste læseforskning. 
Dansk Psykologisk Forlag

Robotter og programmering
v/ Jacob Kiellberg
Er du klar til teknologiforståelse? Kom og hør 
hvordan robotten Fable kan åbne for nye me-
toder i din undervisning og motivere eleverne 
til at lære gennem programmering og kreative 
læringsprocesser.
Fra 3. klasse til 3. G
Shape Robotics

Praksisnær kompetenceudvikling - fra hensig-
ter til handling
Mød Kompas, der formidler pædagogisk brug af 
IT I øjenhøjde. Hør om deres bud på en relations-
båren tilgang til en praksisnær kompetenceud-
vikling. 
Kompas & COMM2IG

Transformér tiden i klasselokalet med Microsoft 
Teams
Gør din hverdag på skolen mere simpel ved at 
samle Office 365 (fx OneNote, Forms og læ-
ringsværktøjer), AULA og andre platforme ét og 
samme sted. Få sidste nyt om Microsoft Teams 
og stil spørgsmål.
Microsoft Education

11.15-
12.00

Kan selv, vil selv – i et forpligtende fælles-
skab 
v/ Børne-og familieforsker, forfatter Per Schultz-Jør-
gensen
Et inspirerende og tankevækkende foredrag 
om, hvordan vi skaber de bedste læringsmil-
jøer og relationer i daginstitutioner fra en af 
landets mest anerkendte eksperter.
Infoba

Et ægte ungdomsliv i en uægte digital verden
Debatten raser om børn og unges digitale virke-
lighed. I dette oplæg kan du råt for usødet høre, 
hvad de unge selv mener, når Red Barnets og 
Medierådets Ungepanel lader sig interviewe om 
deres digitale virkelighed. 
Red Barnet og Medierådet

Ned i litteraturen
Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, 
præsenterer nyheder til danskfagets littera-
turundervisning – og læremiddelforfatter og 
foredragsholder Trine May præsenterer idéer 
til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i un-
dervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet 
og i udskolingen.
Forlaget Carlsen

Google for Education: Et kig på fremtidens 
klasserum
Verden forandrer sig, som teknologien bliver 
smartere. Hvordan udnytter vi den forandring 
positivt for elever og medarbejdere? Hør om 
Google for Education, og hvordan vi gennem 
forskning i fremtidens klasserum udvikler læ-
ringsteknologi. 
Google & COMM2IG

Børn og unge i et dataficeret samfund
v/ Stine Liv Johansen og Malene Charlotte Larsen
Hvilken rolle spiller medier i børn og unges liv i 
dag? Forfatterne til Børn, unge og medier giver et 
indblik i børn og unges mediebrug og diskuterer 
udfordringer i et dataficeret samfund.
Samfundslitteratur

12.15-
13.00

Hvorfor går børn egentlig i skole? 
Forskellige perspektiver giver forskellige svar. 
Kom og få nogle skarpe bud fra Steen Hilde-
brandt, Alexander von Oettingen, Ole Løw m.fl. 
De ruster dig til at vurdere andres og egne 
holdninger i den aktuelle dannelsesdebat. 
Akademisk

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn 
med særlige behov?
v/ fysioterapeut Bente Mygind
Har du urolige børn i undervisningen og har 
de svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan 
brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner 
indlæring, giver ro og koncentration.
Protac A/S

FILM – Oplev Forstå Skab!
Levende billeder og visuel storytelling i 
børn- og unges læringsstrategiske bagage. 
Filmsproget ind i undervisningen – hvordan? 
Film Literacy, faglighed og filmfaglige lærings-
fællesskaber.
The Animation Workshop/VIA UC og Lommefilm i 
samarbejde med Danske filmpædagogiske aktører

Get Your Grammar 
v/Mette Hermann og Poul Tornøe
Med udgangspunkt i den nye grammatik Get 
Your Grammar gives der bud på, hvordan du i ud-
skolingen kan arbejde med funktionel grammatik 
og det kommunikative sprogsyn i praksis. Du 
præsenteres for en bred vifte af opgavetyper.
Gyldendal

Læremidler i mitCFU
CFU’s læremiddelportal, mitCFU, rummer 1000-
vis af bøger, konkrete materialer, e-bøger, spille-
film og tv-udsendelser. Kom og hør, hvordan du 
kan låne og bruge dem i din undervisning, og få 
indblik i de sidste nye muligheder i mitCFU.
CFU Danmark

13.15-
14.00

Skoleklar er ikke skoleparat
Hør, hvordan social emotionel læring skaber 
gode sammenhænge mellem dagtilbud og 
skole og bidrager til optimalt læringsudbytte 
– også på den lange bane. Louise Tidmand 
fortæller om mestringsstrategier til at gøre 
skolestarten god og problemfri.
Styrkeakademiet

Hver dag er der tusindvis af tomme stole i 
folkeskolen
Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter fokus 
på børn og unges skolefravær. Oplev børnenes 
stemmer fra BørneTelefonen, når vi sammen 
sætter fokus på hvordan vi kan hjælpe børn og 
unge tilbage til de tomme stole i folkeskolen.
Børns Vilkår

Playful Learning med robotter
v/ Jacob Kiellberg
Er du N/T lærer, billedkunstlærer, sproglærer, 
sciencelærer, specialskolelærer, mfl., der synes 
playful learning bidrager med en sjov og moti-
verende dimension i din undervisning? Så kom 
og hør om robotten Fable.
Fra 3. klasse til 3. G
Shape Robotics

Sæt kreativ skrivning på skemaet
v/ forfatter Charlotte Weitze 
Sådan inspirerer du dine elever til skrivelyst og 
kreativ skrivning. Få gode idéer til, hvordan du ta-
ger dine elever med på en selvstændig og kreativ 
rejse. Til udskolingen og gymnasiet. 
Copydan Tekst & Node

Minecraft: Education Edition - Kom godt i gang!
Oplev hvordan du kan engagere dine elever gen-
nem kreativitet og samarbejde i alle fag. 
Få en introduktion til hvordan du som lærer kan 
bruge spillets særlige funktioner og hvordan du 
planlægger et forløb.
Microsoft Education

14.15-
15.00

Skab trivsel og håndtér mobning med hele 
skolen involveret
Skolestyrken understøtter skoler i at fremme 
trivsel samt forebygge og håndtere mobning.
Hør, hvordan hele skolen bliver involveret i at 
skabe trygge fællesskaber, både i og udenfor 
undervisningen. 
Alliancen mod mobning er et samarbejde mellem 
Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet

Styrk elevernes læselyst!
v/ bibliotekarer fra folkebibliotekerne
Kom og hør hvordan folkebibliotekerne skaber 
læselyst og læseglæde hos børn. Få læseanbe-
falinger med hjem til dine klasser og inspiration 
til samarbejde med biblioteket i din kommune.
Folkebibliotekerne

Gyldendal: Pippi fylder 75 år
Den 21. maj fylder Pippi Langstrømpe 75 år - 
det betyder, at hele år 2020 står i Pippis tegn. 
Kom og hør, hvorfor Pippi Langstrømpe bliver 
ved med at være relevant. Og vi skyder gang i 
Pippi-legatet, som uddeles til en særlig Pippi’sk 
skoleklasse. 
Gyldendal

To nye digitale evalueringsmaterialer til dansk
Få indsigt i dine elevers læseforståelse og 
skriftlige kompetencer med EVALD og SK-prøven 
– to unikke materialer til 3.-7. klassetrin. Giver et 
præcist og solidt grundlag for din undervisning. 
Dansk psykologisk Forlag

Nye læremidler til danskfaget
Få et hurtigt overblik over mitCFU’s nyeste og 
mest interessante materialer til danskfaget. Vi 
ser på bøger, e-bøger, film og tv-udsendelser til 
alle klassetrin samt på vejledninger lige til at 
bruge i undervisningen.
CFU Danmark

15.15-
16.00

Virksomheder i fagene
DA Åben Virksomhed inviterer til workshop. 
Kom og bliv klogere på hvordan inddragelse 
virksomheder og virkelighedens problemstil-
linger i naturfag, matematik, og de praktiske 
fag. Dyk ned i undervisningsforløbene og kom 
med dine faglige input.
DA Åben Virksomhed

Digitalt selvforsvar
Lytter nogen med, når mobilen ligger på bordet? 
Er dine data sikre på nettet?
Hør fra dataetiker Pernille Tranberg, hvordan du 
kan beskytte dig selv, og bliv klogere på, hvor-
dan du kan undervise dine elever i forståelse og 
brug af data.
LB Forsikring

Sådan møder du højtbegavede børn fagligt og 
socialt
Hvordan man kan undervisningsdifferentiere 
med acceleration og berigelse; ABC-model og 
Blooms taksonomi, om asynkroni og behovet 
for at blive mødt i øjenhøjde - både fagligt og 
socialt.
Gifted Children

Klassefællesskaber for alle 
Er dine elever klar til læring? Få indsigt i hvordan 
styrkearbejdet i klasseværelset kan være nøglen 
til elevernes bedste udgave af sig selv i et fælles-
skab, der sikrer, at alle får adgang til læring i et 
tolerant og robust klassefællesskab. 
Styrkeakademiet

Skab trivsel og håndtér mobning med hele 
skolen involveret
Skolestyrken understøtter skolers arbejde med 
at fremme trivsel, forebygge og håndtere mob-
ning. Kom og hør mere om, hvordan hele skolen 
bliver involveret, og hvordan man kan skabe 
trygge fællesskaber i undervisningen.
Alliancen mod mobning

16.15-
17.00

Hvem har en hjernestarter liggende 
v/ Troels W Kjær
Lokale A - GRATIS for alle
Vil du gerne være bedre til at lære nye ting? Kom og hør, hvordan du træner din hjerne, når en af Danmarks førende eksperter inden for hjernen, Troels Kjær, besøger Danmarks Læringsfestival.
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9.15-
10.00

Unge og læsning
v/ Mette Finderup & Andreas M. Scheller 
Hvad skal der til for at få unge til at læse 
mere? Mød forfatter Mette Finderup, der 
fortæller om sin nye ungdomsroman Alfahun, 
og hør Alineas Andreas M. Scheller give os 
indblik i arbejdet med letlæsning til unge.  
Alinea

Teknologiforståelse.gyldendal.dk
v/ redaktør Astrid Ravn Skovse
Bliv præsenteret for vores fagportal til teknolo-
giforståelse, der fokuserer på at lade eleverne 
løse problemer fra virkelighedens verden, i et for 
lærer og elev nemt og intuitivt digitalt miljø.
Gyldendal

FACE:IT 
v/ Carsten Møller og Niels Rahbæk
Er et dialogværktøj til udtrykke følelser, åbne 
svære samtale og træne empati. Det har vist 
sig meget brugbart både inden for normal- og 
specialområdet. FACE:IT var med i Løven Hule 
i 2018.  
FACE:IT / SWNX

Veje til aktiv teknologiforståelse
Udvikling af teknologi - og læringsforståelse er 
to sider af samme sag. Her har vi udviklet et 
”hjul”, der kan understøtte refleksion over elev- 
og lærerroller og positioner i en mere eksperi-
menterende praksis.
Future Classroom Lab

Ned i litteraturen
Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præ-
senterer nyheder til danskfagets litteraturunder-
visning – og læremiddelforfatter og foredrags-
holder Trine May præsenterer idéer til, hvordan 
bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i 
indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.
Forlaget Carlsen

10.15-
11.00

Hele verden i skole
Hvorfor undervise danske skolebørn i 
verdensmål og børns liv og skolegang ude i 
verden? Hør hvordan undervisningsmaterialet 
LæseRaketten kan give børn indsigt i globale 
problemstillinger relateret til Verdensmål 4 om 
kvalitetsuddannelse til alle.
Red Barnet og Oxfam IBIS

Lær dine ordblinde elever engelsk 
v/ Dorte Gørtz og Lise Nyrop 
Mange ordblinde elever har svært ved at læse 
og stave på engelsk. Words er et helt nyt 
materiale til engelsk fra 3. klasse. Det bygger 
på lydmetoden Phonics, som støtter eleven i at 
koble bogstav og lyd sammen. 
Alinea

Co-teaching i praksis
v/ Anne Sophie Engsig
Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde 
mellem to professionelle voksne. Ved at arbej-
de med co-teaching skabes et inkluderende 
læringsfællesskab, der bringer de professionel-
les kompetencer og kvaliteter i spil, til gavn for 
både børn og voksne i skolen.
Dafolo 

Kan man det på en iPad? - iPad som lærerens 
værktøj
Bliv klogere på hvordan en iPad kan understøtte 
og udvikle lærere og lederes daglige praksis. Vi 
ser bl.a. på de mobile muligheder, kompatibilitet, 
brug af pen og diverse nina-tricks til fremme af 
produktivitet og effektivitet.
Kompas & COMM2IG

Transformér tiden i klasselokalet med Microsoft 
Teams 
Gør din hverdag på skolen mere simpel ved at 
samle Office 365 (fx OneNote, Forms og læ-
ringsværktøjer), AULA og andre platforme ét og 
samme sted. Få sidste nyt om Microsoft Teams 
og stil spørgsmål.
Microsoft Education

11.15-
12.00

Hvordan kan pædagogisk indretning støtte 
den styrkede læreplan?
Friis&Clemme arbejder med rum og indretning 
i daginstitutionen. Med afsæt i den styrkede 
læreplan, skaber de konkrete lege- og lærings-
rum, der støtter barnets naturlige lege- og 
læringsformer. Kom og bliv inspireret.
Friis&Clemme

Børns læsemestring og lyst til litteratur 
v/ Kenneth Jakobsen Bøye og Pernille Frost 
Bliv klogere på, hvordan eleverne får mest gavn 
af læsepædagogiske tekster, og hvordan du 
introducerer dem for litterære tekster. Hvad er 
forskellen, og hvordan kan de bruges? 
Alinea

Robotter og programmering
v/ Jacob Kiellberg
Er du klar til teknologiforståelse? Kom og hør 
hvordan robotten Fable kan åbne for nye me-
toder i din undervisning og motivere eleverne 
til at lære gennem programmering og kreative 
læringsprocesser. Fra 3. klasse til 3. G
Shape Robotics

KvikMat – nem, digital matematiktræning i 
grundskolen
v/ redaktør Mie Skaarup
Er det tid til at skifte dit gamle træningssite 
til matematik ud? Så kom og får præsenteret 
KvikMat; et site, der fokuserer på både klassisk 
træning og undersøgende matematik.
Gyldendal

Natur/teknologi og kompetencerne
Få konkrete bud på, hvordan du i n/t kan arbejde 
undersøgende og problembaseret med virke-
lighedsnære cases og lede naturligt frem til det 
fællesfaglige arbejde i udskolingen. Der vises 
eksempler fra læremidlet Xplore til 4.-6. 
GO Forlag

12.15-
13.00

Hvorfor tale om krig i skolen? 
v/ Anders Ladekarl 
Krig er den ultimative katastrofe. Heldigvis 
oplever vi sjældent krig i Danmark. Så hvorfor 
skal danske elever lære om det? Røde Kors’ 
generalsekretær Anders Ladekarl fortæller om 
Alinea og Røde Kors’ nye læremiddel om krig.  
Alinea

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn 
med særlige behov?
v/ fysioterapeut Bente Mygind
Har du urolige børn i undervisningen og har 
de svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan 
brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner 
indlæring, giver ro og koncentration.
Protac A/S 

Next Level – et forløb med nye muligheder
Få inspiration til at arbejde med projektopga-
ven på en ny måde eller deltag i et spændende 
entreprenørskabsforløb i forbindelse med 
valgfag og tværfaglige forløb. Hør om Next 
Level og få inspiration til innovation og entre-
prenørskab.
Fonden for Entreprenørskab

Balanceret læsestart
Bøger med mundrette tekster, gode illustrationer 
og sjove pointer er fundamentet for udvikling 
af læseglæde og grundlaget for arbejdet med 
sproglig opmærksomhed, fonologisk opmærk-
somhed, ordforråd, tekstforståelse og automa-
tisering. 
Forlaget Pøhler

Broen til fagsproget – styrk elevernes sprog i 
alle fag
v/ Helene Thise og Katja Vilien
Forfatterne af Broen til fagsproget afholder 
workshop med konkrete idéer, værktøjer, skabe-
loner og aktiviteter til sprogudviklende undervis-
ning tilrettelagt i fire faser efter Bromodellen.
Samfundslitteratur

13.15-
14.00

”Din tlf. ved alt om dig”
v/ Daniel Gorm
Eleverne i din klasse har sikkert en smartp-
hone, de bruger til en masse. Hvor meget ved 
telefonen om dem? Hør, hvordan kan du un-
dervise i digital myndiggørelse ved fx at lære 
dine elever at tage aktive valg, når de benytter 
sig af en ny app.
Clio

Hver dag er der tusindvis af tomme stole i 
folkeskolen
Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter fokus 
på børn og unges skolefravær. Oplev børnenes 
stemmer fra BørneTelefonen, når vi sammen 
sætter fokus på hvordan vi kan hjælpe børn og 
unge tilbage til de tomme stole i folkeskolen.
Børns Vilkår

McDonald’s gør bøger tilgængelige
V. Mads Jensen og Michael Moos-Bjerre.
På et år har McDonald’s delt 600.000 bøger ud. 
Hør om ideen bag og hvordan man med Sofie 
Lindes hjælp rammer så mange forældre som 
muligt. Effektmålingen viste så gode resultater, 
at kvalitetsbørnebøger nu er en integreret del 
af menuen hos McD.
McDonald’s

Nye læremidler til engelskfaget
Kom på en guidet tur rundt om mitCFU’s nyeste 
og mest interessante materialer til engelskfaget. 
Vi ser på bøger, film og tv-udsendelser til alle 
klassetrin samt på vejledninger lige til at bruge i 
undervisningen.
CFU Danmark

Naturfag 7.-9.: Problem-og kompetencebaseret 
undervisning
Nye læseplaner og prøverne i naturfagene læg-
ger op til kompetencebaseret undervisning. Få 
inspiration til, hvordan du kan arbejde problem-
baseret og dermed kvalificere eleverne til alle 
prøveformerne.
GO Forlag

14.15-
15.00

Kom og læs
v/ Louise Rønberg og Trine Gandil
Hør, hvordan Kom og Læs lægger op til daglig 
læsning og skrivning i børnehaveklassen. Hør 
om læsebogens tekster og arbejdsbogens 
opgaver, som stimulerer sprog, læselyst og 
begyndende læse- og skrivefærdigheder hos 
dine elever.
Gyldendal

NYHED: Skriv derudad – 2.-3. kl.
Gør skrivning autentisk og meningsfuld for ele-
verne. Giv indblik i deres valg af tekstens mod-
tager, afsender, skønhed og norm. Arbejd med 
stavning og grammatik i en kontekst, når det 
giver mening for indholdet. Elevbog udleveres.
Dansk psykologisk Forlag

Valgfaget i Håndværk og Design
v/ redaktør Nina Hansen-Hink 
Bliv introduceret til de spændende valgfagsfor-
løb på Gyldendals fagportal til Håndværk og 
Design
Gyldendal

Anders Matthesen – Kongen af comedy
Trine May giver her bud på, hvordan standup 
kan indgå i et fokuseret forløb i udskolingens 
danskundervisning med afsæt i Anders Mat-
thesens imponerende bagkatalog. Nøgleord er 
humorteori, retorik, sprog og mundtlighed. 
Dansklærerforeningens Forlag

Læring, der skaber forandring 
v/ Dorthe Junge
Skoleleder og forfatter til bogen Innovative 
læringsforløb giver konkrete bud på, hvordan du 
motiverer dine elever til at komme med løsninger 
på aktuelle problemstillinger gennem en række 
spændende forløb til alle alderstrin. 
Akademisk

15.15-
16.00

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncen-
trationsbesvær
Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, 
neuro-optometrist og forsker fortæller om de 
fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvir-
ker hjernens lærings-/arbejdshukommelse og 
hvordan 30 minutters daglige øvelser/lege kan 
højne indlæring, koncentration & hukommelse.
Klinik Syn og indlæring

20 minutter – Styrk forældresamarbejdet om 
børns læseudvikling
v/ Tina Kornbeck Nielsen og Maya Rabjerg Meltofte / 
Straarup & Co
Forældre spiller en central rolle i børns tidlige 
læseudvikling, men hvordan læser forældre 20 
min. dagligt med deres børn, så læsningen støt-
tes bedst muligt – både i skolen og i hjemmet.
Straarup & Co

Har du brug for nyt og inspirerende trænings-
materiale til danskundervisningen i indsko-
lingen?
v/ Jytte Blanner
Kender du Dafolos Træn Dansk-serie, der 
er blevet udvidet med Bogstavbilen? Få en 
gennemgang af materialerne med inspiration 
til deres brug i danskundervisningen med 
bevægelseslege.
Dafolo

Digital myndiggørelse: Børn kan allerede hacke
Hør Martin Exners erfaringer med børn, der 
eksperimenterer med at hacke og balancere på 
etiske grænser på nettet. Kom og bliv klogere på 
hvad de kan og hvordan man kan håndtere det 
som lærer.
Future Classroom Lab

Er klasselokalet et godt læringsrum?
v/ Kasper Kjeldgaard Stoltz, cand. pæd.
Hvis tiden er løbet fra klasselokalet som ramme 
for en inkluderende og motiverende undervis-
ning, der skal danne eleverne til det 21. århundre-
de, hvad er så alternativet? Hør om klasselokales 
ideologiske afsæt og dets mulige alternativer og 
udfordringer.
NERD architects

16.15-
17.00

Free-style rap show 
v/ Per Vers
Lokale A - GRATIS for alle
Per Vers leverer et lyrisk rap show med fokus på freestyle, hvor publikum bliver inddraget med deres ord. Så mon ikke vi på Danmarks Læringsfestival vil opleve at sprogmesteren giver den danske uddannelsesverden en tur i møllen?
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Sponsoreret af FUI 
- Fonden UndervisningsInformation

Udstillere præsenterer gratis oplæg med inspiration til undervisningen, nye 
læremidler m.m. Der er ingen tilmelding til oplæggene, så kom i god tid
– dørene lukkes, når oplægget starter. Free-style rap show 

v/ Per Vers

Lokale A 
kl. 16.15-17.00 

– GRATIS for alle

Foto: Jesper Skoubølling

Per Vers er et af de største navne 
inden for dansk rap – fuldtidsprofes-
sionel siden årtusindskiftet med over 
2500 optrædener på CV’et, hvor han 
gang på gang imponerer med hans 
evne til at jonglere med sproget og 
knivskarpt sætter spot på et givent 
tema.

Per Vers leverer et lyrisk rap show 
med fokus på free-style, hvor publi-
kum bliver inddraget med deres ord.

Så mon ikke vi på Danmarks Lærings-
festival vil opleve, at sprogmesteren 
giver den danske undervisningsverden 
en tur i møllen?

GRATIS OPLÆG 1 GRATIS OPLÆG 2 GRATIS OPLÆG 3 GRATIS OPLÆG 4 GRATIS OPLÆG 5

9.15-
10.00

Unge og læsning
v/ Mette Finderup & Andreas M. Scheller 
Hvad skal der til for at få unge til at læse 
mere? Mød forfatter Mette Finderup, der 
fortæller om sin nye ungdomsroman Alfahun, 
og hør Alineas Andreas M. Scheller give os 
indblik i arbejdet med letlæsning til unge.  
Alinea

Teknologiforståelse.gyldendal.dk
v/ redaktør Astrid Ravn Skovse
Bliv præsenteret for vores fagportal til teknolo-
giforståelse, der fokuserer på at lade eleverne 
løse problemer fra virkelighedens verden, i et for 
lærer og elev nemt og intuitivt digitalt miljø.
Gyldendal

FACE:IT 
v/ Carsten Møller og Niels Rahbæk
Er et dialogværktøj til udtrykke følelser, åbne 
svære samtale og træne empati. Det har vist 
sig meget brugbart både inden for normal- og 
specialområdet. FACE:IT var med i Løven Hule 
i 2018.  
FACE:IT / SWNX

Veje til aktiv teknologiforståelse
Udvikling af teknologi - og læringsforståelse er 
to sider af samme sag. Her har vi udviklet et 
”hjul”, der kan understøtte refleksion over elev- 
og lærerroller og positioner i en mere eksperi-
menterende praksis.
Future Classroom Lab

Ned i litteraturen
Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præ-
senterer nyheder til danskfagets litteraturunder-
visning – og læremiddelforfatter og foredrags-
holder Trine May præsenterer idéer til, hvordan 
bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i 
indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.
Forlaget Carlsen

10.15-
11.00

Hele verden i skole
Hvorfor undervise danske skolebørn i 
verdensmål og børns liv og skolegang ude i 
verden? Hør hvordan undervisningsmaterialet 
LæseRaketten kan give børn indsigt i globale 
problemstillinger relateret til Verdensmål 4 om 
kvalitetsuddannelse til alle.
Red Barnet og Oxfam IBIS

Lær dine ordblinde elever engelsk 
v/ Dorte Gørtz og Lise Nyrop 
Mange ordblinde elever har svært ved at læse 
og stave på engelsk. Words er et helt nyt 
materiale til engelsk fra 3. klasse. Det bygger 
på lydmetoden Phonics, som støtter eleven i at 
koble bogstav og lyd sammen. 
Alinea

Co-teaching i praksis
v/ Anne Sophie Engsig
Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde 
mellem to professionelle voksne. Ved at arbej-
de med co-teaching skabes et inkluderende 
læringsfællesskab, der bringer de professionel-
les kompetencer og kvaliteter i spil, til gavn for 
både børn og voksne i skolen.
Dafolo 

Kan man det på en iPad? - iPad som lærerens 
værktøj
Bliv klogere på hvordan en iPad kan understøtte 
og udvikle lærere og lederes daglige praksis. Vi 
ser bl.a. på de mobile muligheder, kompatibilitet, 
brug af pen og diverse nina-tricks til fremme af 
produktivitet og effektivitet.
Kompas & COMM2IG

Transformér tiden i klasselokalet med Microsoft 
Teams 
Gør din hverdag på skolen mere simpel ved at 
samle Office 365 (fx OneNote, Forms og læ-
ringsværktøjer), AULA og andre platforme ét og 
samme sted. Få sidste nyt om Microsoft Teams 
og stil spørgsmål.
Microsoft Education

11.15-
12.00

Hvordan kan pædagogisk indretning støtte 
den styrkede læreplan?
Friis&Clemme arbejder med rum og indretning 
i daginstitutionen. Med afsæt i den styrkede 
læreplan, skaber de konkrete lege- og lærings-
rum, der støtter barnets naturlige lege- og 
læringsformer. Kom og bliv inspireret.
Friis&Clemme

Børns læsemestring og lyst til litteratur 
v/ Kenneth Jakobsen Bøye og Pernille Frost 
Bliv klogere på, hvordan eleverne får mest gavn 
af læsepædagogiske tekster, og hvordan du 
introducerer dem for litterære tekster. Hvad er 
forskellen, og hvordan kan de bruges? 
Alinea

Robotter og programmering
v/ Jacob Kiellberg
Er du klar til teknologiforståelse? Kom og hør 
hvordan robotten Fable kan åbne for nye me-
toder i din undervisning og motivere eleverne 
til at lære gennem programmering og kreative 
læringsprocesser. Fra 3. klasse til 3. G
Shape Robotics

KvikMat – nem, digital matematiktræning i 
grundskolen
v/ redaktør Mie Skaarup
Er det tid til at skifte dit gamle træningssite 
til matematik ud? Så kom og får præsenteret 
KvikMat; et site, der fokuserer på både klassisk 
træning og undersøgende matematik.
Gyldendal

Natur/teknologi og kompetencerne
Få konkrete bud på, hvordan du i n/t kan arbejde 
undersøgende og problembaseret med virke-
lighedsnære cases og lede naturligt frem til det 
fællesfaglige arbejde i udskolingen. Der vises 
eksempler fra læremidlet Xplore til 4.-6. 
GO Forlag

12.15-
13.00

Hvorfor tale om krig i skolen? 
v/ Anders Ladekarl 
Krig er den ultimative katastrofe. Heldigvis 
oplever vi sjældent krig i Danmark. Så hvorfor 
skal danske elever lære om det? Røde Kors’ 
generalsekretær Anders Ladekarl fortæller om 
Alinea og Røde Kors’ nye læremiddel om krig.  
Alinea

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn 
med særlige behov?
v/ fysioterapeut Bente Mygind
Har du urolige børn i undervisningen og har 
de svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan 
brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner 
indlæring, giver ro og koncentration.
Protac A/S 

Next Level – et forløb med nye muligheder
Få inspiration til at arbejde med projektopga-
ven på en ny måde eller deltag i et spændende 
entreprenørskabsforløb i forbindelse med 
valgfag og tværfaglige forløb. Hør om Next 
Level og få inspiration til innovation og entre-
prenørskab.
Fonden for Entreprenørskab

Balanceret læsestart
Bøger med mundrette tekster, gode illustrationer 
og sjove pointer er fundamentet for udvikling 
af læseglæde og grundlaget for arbejdet med 
sproglig opmærksomhed, fonologisk opmærk-
somhed, ordforråd, tekstforståelse og automa-
tisering. 
Forlaget Pøhler

Broen til fagsproget – styrk elevernes sprog i 
alle fag
v/ Helene Thise og Katja Vilien
Forfatterne af Broen til fagsproget afholder 
workshop med konkrete idéer, værktøjer, skabe-
loner og aktiviteter til sprogudviklende undervis-
ning tilrettelagt i fire faser efter Bromodellen.
Samfundslitteratur

13.15-
14.00

”Din tlf. ved alt om dig”
v/ Daniel Gorm
Eleverne i din klasse har sikkert en smartp-
hone, de bruger til en masse. Hvor meget ved 
telefonen om dem? Hør, hvordan kan du un-
dervise i digital myndiggørelse ved fx at lære 
dine elever at tage aktive valg, når de benytter 
sig af en ny app.
Clio

Hver dag er der tusindvis af tomme stole i 
folkeskolen
Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter fokus 
på børn og unges skolefravær. Oplev børnenes 
stemmer fra BørneTelefonen, når vi sammen 
sætter fokus på hvordan vi kan hjælpe børn og 
unge tilbage til de tomme stole i folkeskolen.
Børns Vilkår

McDonald’s gør bøger tilgængelige
V. Mads Jensen og Michael Moos-Bjerre.
På et år har McDonald’s delt 600.000 bøger ud. 
Hør om ideen bag og hvordan man med Sofie 
Lindes hjælp rammer så mange forældre som 
muligt. Effektmålingen viste så gode resultater, 
at kvalitetsbørnebøger nu er en integreret del 
af menuen hos McD.
McDonald’s

Nye læremidler til engelskfaget
Kom på en guidet tur rundt om mitCFU’s nyeste 
og mest interessante materialer til engelskfaget. 
Vi ser på bøger, film og tv-udsendelser til alle 
klassetrin samt på vejledninger lige til at bruge i 
undervisningen.
CFU Danmark

Naturfag 7.-9.: Problem-og kompetencebaseret 
undervisning
Nye læseplaner og prøverne i naturfagene læg-
ger op til kompetencebaseret undervisning. Få 
inspiration til, hvordan du kan arbejde problem-
baseret og dermed kvalificere eleverne til alle 
prøveformerne.
GO Forlag

14.15-
15.00

Kom og læs
v/ Louise Rønberg og Trine Gandil
Hør, hvordan Kom og Læs lægger op til daglig 
læsning og skrivning i børnehaveklassen. Hør 
om læsebogens tekster og arbejdsbogens 
opgaver, som stimulerer sprog, læselyst og 
begyndende læse- og skrivefærdigheder hos 
dine elever.
Gyldendal

NYHED: Skriv derudad – 2.-3. kl.
Gør skrivning autentisk og meningsfuld for ele-
verne. Giv indblik i deres valg af tekstens mod-
tager, afsender, skønhed og norm. Arbejd med 
stavning og grammatik i en kontekst, når det 
giver mening for indholdet. Elevbog udleveres.
Dansk psykologisk Forlag

Valgfaget i Håndværk og Design
v/ redaktør Nina Hansen-Hink 
Bliv introduceret til de spændende valgfagsfor-
løb på Gyldendals fagportal til Håndværk og 
Design
Gyldendal

Anders Matthesen – Kongen af comedy
Trine May giver her bud på, hvordan standup 
kan indgå i et fokuseret forløb i udskolingens 
danskundervisning med afsæt i Anders Mat-
thesens imponerende bagkatalog. Nøgleord er 
humorteori, retorik, sprog og mundtlighed. 
Dansklærerforeningens Forlag

Læring, der skaber forandring 
v/ Dorthe Junge
Skoleleder og forfatter til bogen Innovative 
læringsforløb giver konkrete bud på, hvordan du 
motiverer dine elever til at komme med løsninger 
på aktuelle problemstillinger gennem en række 
spændende forløb til alle alderstrin. 
Akademisk

15.15-
16.00

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncen-
trationsbesvær
Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, 
neuro-optometrist og forsker fortæller om de 
fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvir-
ker hjernens lærings-/arbejdshukommelse og 
hvordan 30 minutters daglige øvelser/lege kan 
højne indlæring, koncentration & hukommelse.
Klinik Syn og indlæring

20 minutter – Styrk forældresamarbejdet om 
børns læseudvikling
v/ Tina Kornbeck Nielsen og Maya Rabjerg Meltofte / 
Straarup & Co
Forældre spiller en central rolle i børns tidlige 
læseudvikling, men hvordan læser forældre 20 
min. dagligt med deres børn, så læsningen støt-
tes bedst muligt – både i skolen og i hjemmet.
Straarup & Co

Har du brug for nyt og inspirerende trænings-
materiale til danskundervisningen i indsko-
lingen?
v/ Jytte Blanner
Kender du Dafolos Træn Dansk-serie, der 
er blevet udvidet med Bogstavbilen? Få en 
gennemgang af materialerne med inspiration 
til deres brug i danskundervisningen med 
bevægelseslege.
Dafolo

Digital myndiggørelse: Børn kan allerede hacke
Hør Martin Exners erfaringer med børn, der 
eksperimenterer med at hacke og balancere på 
etiske grænser på nettet. Kom og bliv klogere på 
hvad de kan og hvordan man kan håndtere det 
som lærer.
Future Classroom Lab

Er klasselokalet et godt læringsrum?
v/ Kasper Kjeldgaard Stoltz, cand. pæd.
Hvis tiden er løbet fra klasselokalet som ramme 
for en inkluderende og motiverende undervis-
ning, der skal danne eleverne til det 21. århundre-
de, hvad er så alternativet? Hør om klasselokales 
ideologiske afsæt og dets mulige alternativer og 
udfordringer.
NERD architects

16.15-
17.00

Free-style rap show 
v/ Per Vers
Lokale A - GRATIS for alle
Per Vers leverer et lyrisk rap show med fokus på freestyle, hvor publikum bliver inddraget med deres ord. Så mon ikke vi på Danmarks Læringsfestival vil opleve at sprogmesteren giver den danske uddannelsesverden en tur i møllen?
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Foto: Lea Meilandt

KOM TIL FOREDRAG MED FORFATTER CHARLOTTE  WEITZE
Find tid og sted i programmet.

Her handler det hele om dig.

Dig, som altid har travlt med at finde relevante
tekster og noder til din undervisning.

Du fortjener nemlig en stor TAK.

Kig forbi
STAND 130

Vi byder på tak, snak, hygge, snacks
og sjove konkurrencer.

TAG PLADS I VORES
TAK-LOUNGE

Copydan.Annonce.DKLF.Messe'20.210x274.291119.indd   1 29/11/2019   13.23
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BESØG DE GYMNASIALE UDDANNELSER

18 GO Forlag A/S
19 Shape Robotics
24 Fonden for Entreprenørskab
28 Landbrug & Fødevarer
32 Professionshøjskolen Absalon
38 Coop Skolekontakten
40 Dansk Sang
42 SKALs International Examinations
46 Det Nationale Center for 
 Fremmedsprog
49 Dafolo
50 Straarup & Co
52 FrontRead ApS
58 Red Barnet
64 Atea
66 Naturvidenskabernes Hus
68 inLogic A/S
70 Børns Vilkår
72 Skooler LMS
80 Wizkids
86 Dansk Folkehjælp
90 Verdens Bedste Nyheder - Verdens- 
 timen
96 FUTURE factor
98 Etlivsomordblind.dk
100 LUDUS Suite v/DXC Technology  
 Scandihealth A/S
102 Viducon
104 RedenUng
112 StudyMind
114 MILIFE aps
117 Zagg International
118 Hold  On...
122 Nerd Architects
128 ActiveFloor
130 Copydan Tekst & Node
132 Folkebibliotekerne
134 Ungdomsbyen
142 Lekolar
144 Spektrumshop ApS
146 Højer Møbler A/S
148 Autens

150 Nyt Dansk Litteraturselskab
154 EasyCorrect - Edword
156 Rigsarkivet
158 eTwinning
162 Skolebordet.dk
163 Åben Virksomhed
164 Daniras A/S
168 Ordbogen A/S
170 Tegnerforbundet
176 Schmidts Radio A/s
180 LearnUP
183 ausfahrt.com
186 Dansk Skoleskak
187 ’Digital & Creative Learning Lab’  
 samt ’Crowdbrain’
192 Danmarks Billedkunstlærere
192 Danmarks Fysik og Kemilærer-
 forening
192 Sproglærerforeningen
198 Dyrenes Naturskole
200 Red Barnet
202 Unge for menneskerettigheder
204 Kongernes Samling
210 Ree Park Safari
211 DinTro-MinTro
212 Skoletjenesten - videncenter for  
 eksterne læringsmiljøer
232 itslearning
242 Skoleafdelingen, JP/Politikens Hus
250 KIDSprint.com
254 EduLab
256 Seminarer.dk
266 LEKOLAR
294 DR Skole
300 Kompas
302 Seismo
310 AVDAN A/S
314 Danhostel
316 eVidenCenter
318 SMSpress
322 Styrkeakademiet ApS.
326 Goethe-Institut Dänemark

330 Meebook
334 Dansk BiblioteksCenter
336 Screenpublisher
337 Amnesty International
342 Lær med Stil
343 Medierådet for Børn og Unge
344 ABC Forlag
346 POLARSKOLEN
350 Leapcraft ApS
352 inmutouch og Vamos
356 AV CENTER
358 GeGe Forlag / Gifted Children
362 UC SYD
366 Acer Denmark
368 Sex & Samfund
378 Grænseland - kulturmøde og 
 Læringsrum
382 Lejrskoler i Vadehavet
390 Promethean
394 Konfront
398 SpinaliS Danmark
400 Cloubi Ltd
406 English in Action
407 Forlaget Klim
408 Klinik Syn og Indlæring
409 OrdblindeLab
414 Europa-Kommissionen
417 Mediyoga Kidz og Jagtjuvelen
422 Kultur- & Skoletjenesten, Midt og  
 Vestsjælland
425 Ungdommens Naturvidenskablige  
 Forening
427 Skoletube Studietube Børnetube
430 Nota
432 Forlaget Torgard
434 Mersive - Solstice
435 Center for Digital Dannelse
436 LearnLab
438 Future Classroom Lab
1001 BUVM
1028 VIFIN, Vejle
HAL C  CRAFT

  

  

  
  
 

  

Standnummer  Firmanavn på udstillingen

Er du særligt interesseret i gymnasiale uddannelser? 
Besøg disse udstillere, som har læremidler inden for netop dette område.



MIKROFORSKER
En Mikroforsker starter med at tage på Krible 
Krable tur. Oplevelserne i naturen er udgangs-
punkt for følgende arbejdstrin: 

Send rapporten ind og deltag i konkurrencen om 
at blive årets Mikroforskerklasse

Hør mere om 

konkurrencen, mød  

en regnorm og bliv  

mikroforsker for en dag på

stand 108

En naturvidenskabelig metode og en konkurrence for 0 - 3. klasse

Krible Krable-universet er udviklet i samarbejde 
mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.
kriblekrable.dk

Jeg undrer mig over

Hvorfor er det sådan?

Læg en plan

Hent oplysninger

Vi har fundet ud af

Fortæl til andre
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BESØG DAGTILBUD

10 EyeJustRead / Forlaget Pøhler
20 GENKLANGE
32 Professionshøjskolen Absalon
40 Dansk Sang
49 Dafolo
50 Straarup & Co
56 Forlaget Elysion
58 Red Barnet
64 Atea
72 Skooler LMS
74 Støks
84 CxD - Child Experience Design
86 Dansk Folkehjælp
98 Etlivsomordblind.dk
104 RedenUng
108 Naturvejlederforeningen
117 Zagg International
120 SWNX
122 Nerd Architects
128 ActiveFloor
136 Friis&Clemme
140 KUBLOS
142 Lekolar
144 Spektrumshop ApS
146 Højer Møbler A/S
148 Autens
158 eTwinning
162 Skolebordet.dk
164 Daniras A/S
170 Tegnerforbundet
176 Schmidts Radio A/s
184 AliceDarville.dk
192 Børnehaveklasseforeningen
192 Danmarks Billedkunstlærere

194 Alkalær ApS
198 Dyrenes Naturskole
204 Kongernes Samling
208 Bakken
210 Ree Park Safari
212 Skoletjenesten - videncenter for  
 eksterne læringsmiljøer
229 VOXL
232 itslearning
234 A-Sport ApS
240 INFOBA ApS
244 Copenhagen Bombay Learning 1 ApS
250 KIDSprint.com
256 Seminarer.dk
258 Hogrefe Psykologisk Forlag
260 Protac A/S
264 Forlaget Pronto
266 LEKOLAR
272 Gyldendal
280 Santini Teaching
284 MaikenRaagaard
286 Made by us
292 FILM Oplev Forstå Skab
296 Faber-Castell & Forlaget Unicorn
306 Gyldendal
308 Deleskærm / WecoPlay
310 AVDAN A/S
314 Danhostel
318 SMSpress
320 Yogaiskolen.dk
322 Styrkeakademiet ApS.
328 LAMBERTH
330 Meebook
332 Se Lyden og Forlaget Jela

336 Screenpublisher
342 Lær med Stil
344 ABC Forlag
350 Leapcraft ApS
352 inmutouch og Vamos
354 Time2Learn
356 AV CENTER
358 GeGe Forlag / Gifted Children
362 UC SYD
366 Acer Denmark
368 Sex & Samfund
382 Lejrskoler i Vadehavet
390 Promethean
394 Konfront
398 SpinaliS Danmark
407 Forlaget Klim
408 Klinik Syn og Indlæring
412 Leg med IT/UNICEF
417 Mediyoga Kidz og Jagtjuvelen
418 BubbleMinds
422 Kultur- & Skoletjenesten, Midt og  
  Vestsjælland
427 Skoletube Studietube Børnetube
431 Rytmikbandit
432 Forlaget Torgard
433 Witt Publishing
435 Center for Digital Dannelse
437 Legehjul.dk
1001 BUVM
1018 Skolen I Virkeligheden
1020 Asgårdcentret
1028 VIFIN, Vejle
HAL C  CRAFT

”Læring og trivsel i udvikling” 3-årigt udviklingsprojekt i Kerteminde kommune i samarbejde med Systemisk-consult.  

Kom forbi stand 1022 og tal med lærere, skoleleder og 
konsulenter om hvordan det, via observationer, feedback og Co-
teaching lykkes at få udviklingen helt ud i praksis. 
  

Alle lærere og klasser i hele kommunen er henover 3 år igennem et 
eller flere forløb. Der arbejdes sideløbende med ledelsesudvikling så 
projektet forankres. Der er i projektet fokus på og arbejdet med 
følgende områder:  
Vi holder oplæg på scenen onsdag kl. 13.15-13.45 og torsdag kl. 
10.35-11.05 

 

 

 

Formøde Observation
Feedbackmøde
og planlægning 
af intervention

Intervention i 
klassen

4 - 5 uger
Evalueringsmøde og 

næste skridt

Fælles 
læringsmiljø
• Klasseledelse
• Feedback
• Progression
• Elevinvolverende 

undervisning
• Struktur

Livsduelighed
• Styrker
• Behovsudskydelse/

Selvkontrol
• Refleksion
• Undren/Nysgerrighed
• Vedholdenhed og Vilje
• Selvbevidsthed

Systemisk 
tænkning
• Relationskompetence
• Mentalisering
• Se rundt om barnet
• Elevens gode intention
• Den dominerende historie

Teamet
• Fælles struktur i praksis 
• Fælles forberedelse
• Pædagogik og didaktik
• Systemisk sparring
• SH - Modellen

Standnummer  Firmanavn på udstillingen

Er du særligt interesseret i dagtilbud? 
Besøg disse udstillere, som har læremidler inden for netop dette område.
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En livline i 
opgaveskrivningen
Faktalink giver overblik over historiske 
og samfundsaktuelle emner og er 
forsynet med kilder, links og filmklip.

F.eks.
• 100-året for Genforeningen 1920
• Brexit og EU
• Kildekritik

Besøg Faktalink på Danmarks 
Læringsfestival 2020. Vi glæder os 
til at se jer på stand 334.

Foto: Ray Tang / Scanpix

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

En livline i 
opgaveskrivningen
Forfatterweb giver overblik over perioder 
og genrer og sætter forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk sammenhæng.

F.eks.
• Oplysningstiden
• Danske klassikere
• Noveller

Besøg Forfatterweb på Danmarks 
Læringsfestival 2020. Vi glæder os 
til at se jer på stand 334.

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

To livliner i 
opgaveskrivningen

 

Faktalink giver overblik 
over historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip. 

Forfatterweb giver 
overblik over perioder 
og genrer og sætter 
forfatterne ind i en 
litteraturhistorisk 
sammenhæng.

Besøg Faktalink og 
Forfatterweb på 
Danmarks Læringsfestival. 
Vi glæder os til at se jer 
på stand 34.

Jesper Wung-Sung
- vinder af De Gyldne Laurbær 2017

F.eks.
• #MeToo
• Nordkorea
• Fake News

F.eks.
• Det moderne     

gennembrud
• Autofiktion
• Lyrik

Tove Ditlevsen
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BESØG ERHVERVSUDDANNELSERNE

10 EyeJustRead / Forlaget Pøhler
19 Shape Robotics
24 Fonden for Entreprenørskab
32 Professionshøjskolen Absalon
40 Dansk Sang
42 SKALs International Examinations
46 Det Nationale Center for 
 Fremmedsprog
49 Dafolo
52 FrontRead ApS
56 Forlaget Elysion
64 Atea
66 Naturvidenskabernes Hus
68 inLogic A/S
70 Børns Vilkår
72 Skooler LMS
80 Wizkids
82 TheMOVE
86 Dansk Folkehjælp
90 Verdens Bedste Nyheder - 
 Verdenstimen
96 FUTURE factor
98 Etlivsomordblind.dk
100 LUDUS Suite v/DXC Technology  
 Scandihealth A/S
102 Viducon
104 RedenUng
112 StudyMind
114 MILIFE aps
117 Zagg International
118 Hold  On...
120 SWNX

122 Nerd Architects
128 ActiveFloor
130 Copydan Tekst & Node
132 Folkebibliotekerne
134 Ungdomsbyen
144 Spektrumshop ApS
148 Autens
150 Nyt Dansk Litteraturselskab
154 EasyCorrect - Edword
158 eTwinning
162 Skolebordet.dk
164 Daniras A/S
168 Ordbogen A/S
170 Tegnerforbundet
176 Schmidts Radio A/s
183 ausfahrt.com
186 Dansk Skoleskak
187 ’Digital & Creative Learning Lab’  
 samt ’Crowdbrain’
192 Danmarks Billedkunstlærere
192 Sproglærerforeningen
202 Unge for menneskerettigheder
206 Håndværk i Folkeskolen
232 itslearning
242 Skoleafdelingen, JP/Politikens Hus
250 KIDSprint.com
254 EduLab
256 Seminarer.dk
260 Protac A/S
300 Kompas
302 Seismo
310 AVDAN A/S

314 Danhostel
316 eVidenCenter
318 SMSpress
322 Styrkeakademiet ApS.
326 Goethe-Institut Dänemark
336 Screenpublisher
352 inmutouch og Vamos
356 AV CENTER
362 UC SYD
366 Acer Denmark
368 Sex & Samfund
390 Promethean
394 Konfront
398 SpinaliS Danmark
400 Cloubi Ltd
406 English in Action
407 Forlaget Klim
408 Klinik Syn og Indlæring
409 OrdblindeLab
417 Mediyoga Kidz og Jagtjuvelen
425 Ungdommens Naturvidenskablige  
 Forening
427 Skoletube Studietube Børnetube
430 Nota
434 Mersive - Solstice
438 Future Classroom Lab
1001 BUVM
1018 Skolen I Virkeligheden
1028 VIFIN, Vejle
HAL C  CRAFT

LUDUS SUITE
Studiesystemet til bl.a. almene  
gymnasier, danskuddannelser,  
erhvervsskoler og VUC.

Besøg os på stand 100 og hør mere  
om de mange muligheder.
www.dxc.technology/ludus

Standnummer  Firmanavn på udstillingen

Er du særligt interesseret i erhvervsuddannelser? 
Besøg disse udstillere, som har læremidler inden for netop dette område.



Du kender nok Lærerstandens Brandforsikring? Måske er du 
allerede medlem? Kig under alle omstændigheder forbi og få 
en snak om forsikringer. Vi er nemlig et forsikringsfællesskab 
for dig og dine kolleger. Vores mål er at sikre dig den lavest 
mulige pris og den højest mulige erstatning, og vores 
forsikringer er flere gange blevet kåret ”Bedst i test” af 
Forbrugerrådet Tænk Penge.

Kom og mød os på stand 48 og deltag i konkurrencen

Et forsikringsfællesskab for dig, der ved, at det ikke 
handler om det, du siger, men det du gør.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K
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BESØG VOKSENUDDANNELSERNE

19 Shape Robotics
24 Fonden for Entreprenørskab
32 Professionshøjskolen Absalon
40 Dansk Sang
42 SKALs International Examinations
46 Det Nationale Center for 
 Fremmedsprog
48 Lærerstandens Brandforsikring og  
 Lån og Spar
49 Dafolo
52 FrontRead ApS
56 Forlaget Elysion
64 Atea
68 inLogic A/S
72 Skooler LMS
80 Wizkids
86 Dansk Folkehjælp
96 FUTURE factor
100 LUDUS Suite v/DXC Technology  
 Scandihealth A/S
102 Viducon
112 StudyMind
117 Zagg International
118 Hold  On...
120 SWNX
122 Nerd Architects

128 ActiveFloor
130 Copydan Tekst & Node
144 Spektrumshop ApS
148 Autens
150 Nyt Dansk Litteraturselskab
154 EasyCorrect - Edword
164 Daniras A/S
168 Ordbogen A/S
170 Tegnerforbundet
176 Schmidts Radio A/s
178 Master i ikt og læring (MIL)
183 ausfahrt.com
187 ’Digital & Creative Learning Lab’  
 samt ’Crowdbrain’
192 Sproglærerforeningen
202 Unge for menneskerettigheder
204 Kongernes Samling
232 itslearning
254 EduLab
256 Seminarer.dk
296 Faber-Castell & Forlaget Unicorn
298 Samfundslitteratur
300 Kompas
302 Seismo
310 AVDAN A/S
314 Danhostel

316 eVidenCenter
318 SMSpress
326 Goethe-Institut Dänemark
334 Dansk BiblioteksCenter
336 Screenpublisher
352 inmutouch og Vamos
356 AV CENTER
362 UC SYD
366 Acer Denmark
390 Promethean
398 SpinaliS Danmark
400 Cloubi Ltd
407 Forlaget Klim
408 Klinik Syn og Indlæring
409 OrdblindeLab
417 Mediyoga Kidz og Jagtjuvelen
422 Kultur- & Skoletjenesten, Midt og  
 Vestsjælland
425 Ungdommens Naturvidenskablige  
 Forening
427 Skoletube Studietube Børnetube
434 Mersive - Solstice
436 LearnLab
1001 BUVM
1028 VIFIN, Vejle
HAL C  CRAFT

Professionshøjskolen Absalon  
Kom ind på Professionshøjskolen Absalons stand 32. Du kan få inspiration til din 
undervisning og høre om de mange muligheder for faglig opkvalificering enten 
af dig selv, din skole eller din kommune. På standen sætter vi særlig fokus på:

•	 Teknologiforståelse i folkeskolen
•	 Playful Learning 
•	 De praksisfaglige valgfag håndværk & design, billedkunst, musik 

og madkundskab

Mød også vores undervisere og pædagogiske konsulenter på 
faglige dates.

Stand 32

Standnummer  Firmanavn på udstillingen

Er du særligt interesseret i voksenuddannelser? 
Besøg disse udstillere, som har læremidler inden for netop dette område.
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OPDAG AMALIENBORGMUSEET OG 
ROSENBORG GENNEM RELEVANT OG  
ENGAGERENDE UNDERVISNING

For grundskoler og ungdomsuddannelser

Besøg os 
på stand 

204

#laerfest GRATIS

DIGITALT

LÆREMIDDEL

TRIV NU er et trivselsfremmende digitalt og interaktivt

læremiddel til elever på 4.-10. årgang. Med korte, simple

videoer bliver klassen guidet gennem et univers af

øvelser og aktiviteter. TRIV NU handler om at øge

trivslen i klassen ved, at eleverne lærer at se ressourcer

hos sig selv, hos andre og i de fællesskaber, de indgår i.

TRIV NU er gratis og er udviklet sammen med 300

lærere og 800 elever på danske folkeskoler. Eleverne er

meget glade for at bruge det, og lærerne roser det for at

være effektivt og super nemt at 'gå til'. Vi ses på standen!

Udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL
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KLIMAET - Vi gør os umage... 

Vi taler om det allesammen – også her på DKLF.
 

Når vi tænker Læringsfestival 2020, tænker vi på at minimere forbrug.

•  Vi er i Bella Centeret der er Green Key Certificeret

•  Vi får trykt FestivalGUIDEN hos KLSPurePrint

•  Keyhængerne er recycled plastmateriale

•  Vores muleposer er produceret af 80% genbrugsflasker
 
Lad os sammen gøre hvad vi kan.

KEYHANGER80 % GENBRUGSFLASKER CRADLE TO CRADLE 
100 % NEDBRYDELIG 

GREEN KEY 
CERTIFICERET

#laerfest 
          /danmarkslaeringsfestival                /laerfestdk                /Danmarks Læringsfestival

Som konferencedeltager
- så kan du nyde forplejning i 
Hal E morgen, eftermiddag
og frokostbuffet i HAL C

ER DU SULTEN?
Som Gæst i udstillingen
- kan du købe mad og drikkevarer i
Cafe Orang Utan eller Cafe C4
Find dem i HAL C

Som konferencedeltager
- kan du nyde forplejning i HAL E, 
morgen og eftermiddag, og frokost 
i HAL C
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C1KOM TIL GRATIS DEBAT OG OPLÆG PÅ KOMMUNESCENEN

DET KAN DU OPLEVE PÅ SCENEN
10.35-
11.05

Pædagogisk kortlægning
På opdagelse i det pædagogiske og læringsmæssige landskab - Væk fra skam og skyld, opdag skjulte pædagogiske og lærings-
mæssige stier og skab nye muligheder for forandring
Iværksættermessen - Køge kommune

11.15-
11.45

Hvordan kan alle være del af et fællesskab
Der fortælles om hverdagen på Asgårdscenteret i billeder og med kroppen.
Byskovskolen, afdeling Asgård

11.55-
12.25

Skolefravær…….Nej Tak. 
Hør om hvordan man i Slagelse Kommune arbejder med at forbygge skolefravær, og arbejder med de elever som har bekymrende 
fravær. Bliv introduceret til erfaringerne igennem 3 års målrettet indsats, der har målbar effekt. 
Slagelse Kommune

12.35-
13.05

Fremtidens skole i Høje-Taastrup Kommune, der kobler fag, innovation og kreativitet. Mød elever og lærere og deres innovative 
læringsforløb - Hvordan ser hverdagen ud og hvordan planlægger, gennemfører og evaluerer vi?

13.15-
13.45

”Læring og trivsel i udvikling.” Kerteminde kommunes 3-årige projekt støttet af A.P. Møller.
Motiverende og inkluderende læringsmiljøer, der via observationer, feedback og Co-teaching når helt ud i praksis. Nøgleord: elevin-
volverende undervisning der motiverer, dominerende historier, klasseledelse, dannelse, konfliktnedtrapning og relationsdannelse.
Kerteminde kommune

15.15-
15.45

Støttefunktion for ordblinde v. Kristina Stengaard
Hvordan sikrer vi kvalificeret understøttelse af ordblinde elever i folkeskolen? Hvordan hjælper vi forældrene med at understøtte 
barnet? Hør om indsatserne i Esbjerg Kommune og deltag i debat om ordblindhed i folkeskolen.
Esbjerg Kommune

ONSDAG DEN 4. MARTS

DET KAN DU OPLEVE PÅ SCENEN
10.35-
11.05

”Læring og trivsel i udvikling.” Kerteminde kommunes 3-årige projekt støttet af A.P. Møller.
Motiverende og inkluderende læringsmiljøer, der via observationer, feedback og Co-teaching når helt ud i praksis. Nøgleord: elevin-
volverende undervisning der motiverer, dominerende historier, klasseledelse, dannelse, konfliktnedtrapning og relationsdannelse.
Kerteminde kommune

11.15-
11.45

Skolefravær…….Nej Tak
Hør om hvordan man i Slagelse Kommune arbejder med at forbygge skolefravær, og arbejder med de elever som har bekymrende 
fravær. Bliv introduceret til erfaringerne igennem 3 års målrettet indsats, der har målbar effekt. 
Slagelse kommune 

11.55-
12.25

Børn af det 21. århundrede
VIFIN viser med 4 projekter hvordan de arbejder med 21st century skills, digitale medier og hands-on læring i dagtilbud og skoler. 
Nøgleord: digital dannelse og produktion, storytelling, sprog og kultur, kreativitet, leg og internationale møder.
VIFIN, Vejle

12.35-
13.05

Fremtidens skole i Høje-Taastrup Kommune, der kobler fag, innovation og kreativitet. 
Mød elever og lærere og deres innovative læringsforløb - Hvordan ser hverdagen ud og hvordan planlægger, gennemfører og evalu-
erer vi?
Fremtidens Skoler i Høje-Taastrup

13.15-
13.45

Støttefunktion for ordblinde v. Kristina Stengaard
Hvordan sikrer vi kvalificeret understøttelse af ordblinde elever i folkeskolen? Hvordan hjælper vi forældrene med at understøtte 
barnet? Hør om indsatserne i Esbjerg Kommune og deltag i debat om ordblindhed i folkeskolen.
Esbjerg Kommune

13.55-
14.25

Innovation og entreprenørskab er omdrejningspunktet for Køge Kommunes Iværksættermesse. Med udgangspunkt i en autentisk 
case, arbejder alle vores 7. kl. elever med teknologiforståelse, 21st skills, elevinddragelse, læselyst og meget mere i en projektuge, 
der afsluttes med en stor messe – Iværksættermessen.dk
Iværksættermessen - Køge kommune

TORSDAG DEN 5. MARTS
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KOMMUNEOMRÅDET
– her deler vi med hinanden! 

Mød en række kommuner, der står klar til at netværke, videndele og sparre 
med dig omkring deres indsatser og fokusområder. Her kan du både inspi-
rere og blive inspireret.

Køge: Iværksættermessen – entreprenørskab på 7. årgang

Fredensborg: Skolen i Virkeligheden

Esbjerg: Målrettet støttefunktion til ordblinde elever

Vejle: VIFIN – Integrations- og (digitale) læringsprojekter i en mangfoldig 
verden

Ringsted: Byskovskolen Asgårds Centret, Inkluderende læringsmiljøer til 
specialområdet 

Kerteminde: Læring og trivsel i udvikling – om udvikling af inkluderende 
læringsmiljøer

EUC Sjælland: Grib Erhvervsuddannelserne - I got Skills

Slagelse: Fokus på skolefravær og skolenærvær

Høje-Taastrup: Fremtidens skole – hvor fag, innovation og kreativitet 
smelter sammen.

Kommuner

STAND 1006-1028 – LIGE VED INDGANGEN

Køge 1006  

Esbjerg 1026  

Kerteminde 1022  

Vejle 1028  

Høje-Taastrup 1008  

Ringsted 1020  

Fredensborg 1018   

EUC Sjælland 1014  

Slagelse 1010  
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...DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL
Kom forbi vores stand og hør, hvad Red Barnet kan tilbyde i 
arbejdet med fællesskab og trivsel i dagtilbud, grundskole og 
fritidstilbud. Her vil du få indblik i vores mange undervisnings-
materialer og indsatser, der er med til at sikre børn trygge 
fællesskaber og digital trivsel. 

Mød os i stand 58 eller se mere på redbarnet.dk/skole

MØD OS PÅ... M
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to
: U

lr
ik
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en

Lav jeres egen avis med Newsdesk

Hvordan du gratis laver en flot skoleavis 
sammen med dine elever på newsdesk.dk
Vores mediekonkurrencer i samarbejde 
med organisationer som Sex & Samfund, 
Røde Kors og Mary Fonden
Andre tiltag og spændende projekter i 
Skoleafdelingen

Newsdesk.dk

Besøg vores stand og hør mere om:

>

>

>

Opret en avis allerede i dag på newsdesk.dk 
- det er gratis og kræver ingen tilmelding
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PÆDAGOGISKE PROJEKTER
Her møder du god praksis

I området for pædagogiske projekter stiller skoler og institutioner op 
og er klar til at dele deres gode praksis med jer.

Besøg området og få konkrete bud på løsninger på specifikke problem-
stillinger. 

Området er sponsoreret af Lærerstandens Brandforsikring

Stand 1030    

HANDS ON OG VIDENSDELING VED VÆRKSTEDSSTATIONEN I OMRÅDET
Kom og få en smagsprøve på det gode arbejde

NYT

DET KAN DU OPLEVE VED 
VÆRKSTEDSSTATIONEN

09.15-09.45 St Magleby skole

09.55-10.25 -

10.35-11.05 Kobberbakkeskolen, Næstved kommune

11.15-11.45 Arbejdsgruppen for Leg og Læring

11.55-12.25 -

12.35-13.05 Vorbasse Skole

13.15-13.45 Efterskoleforeningen

13.55-14.25 Solrød Gymnasium

14.35-15.05 Greve Kommune

15.15-15.45 Undervisere fra STX og HF

ONSDAG DEN 4. MARTS TORSDAG DEN 5. MARTS

DET KAN DU OPLEVE VED 
VÆRKSTEDSSTATIONEN

09.15-09.45 St Magleby skole

09.55-10.25 Undervisere fra STX og HF

10.35-11.05 Undervisere fra STX og HF

11.15-11.45 Vorbasse Skole

11.55-12.25 Greve Kommune

12.35-13.05 -

13.15-13.45 Arbejdsgruppen for Leg og Læring

13.55-14.25 Solrød Gymnasium

14.35-15.05 Kobberbakkeskolen, Næstved kommune

15.15-15.45 -

KOBBERBAKKESKOLEN, NÆST-
VED: HIGH PERFORMANCE – ET 

TILBUD TIL HØJTBEGAVEDE BØRN 
PÅ SKOLEN

WWW.WATOTO.DK: 
LEG OG LÆRING

PEDERSBORG SKOLE, SORØ: 
SKOLE/VIRKSOMHEDSARBEJDE 

MED FOKUS PÅ 21. SKILLS OG FNS 
VERDENSMÅL

ST. MAGLEBY SKOLE, DRAGØR: 
PLC – ET RUM FOR MULTIMODALE 

LÆRINGSAKTIVITETER

GREVE OTHELLOFORENING: 
BRÆTSPILLET OTHELLO I MA-

TEMATIKUNDERVISNINGEN TIL 
UDVIKLING AF STRATEGISKE 

PLANLÆGNINGSKOMPETENCER

NØRREBRO PARK SKOLE: 
DANSK SKOLESKAK

COMPUTATIONAL THINKING PÅ 
UNGDOMSUDDANNELSERNE

VORBASSE SKOLE, VORBASSE: 
PROJEKTBASERET LÆRING MED 

FOKUS PÅ DEN LEGENDE TILGANG

DEN DANSK/FRANSKE SKOLE: 
MOTIVERENDE OG ENGAGERENDE 

STEM-UNDERVISNING

SPROG&SPORT: SPROGINDLÆ-
RING GENNEM BEVÆGELSE OG 

SJOV
EFTERSKOLEFORENINGEN: INNO-
VATIONSDIDAKTISK MODEL TIL 

ARBEJDE MED VERDENSMÅLENE

SOLRØD GYMNASIUM: WORLD 
ROBOT OLYMPIAD – TEKNOLOGI-
FORSTÅELSE FRA FOLKESKOLE 

TIL ERHVERVSSKOLE OG
 GYMNASIUM

TÆT PÅ PRAKSIS
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VELKOMMEN I SOFAEN

Igen i år inviterer pædagogiske konsulenter fra CFU og STUK til en faglig snak i hyggelige omgivelser. Hvil benene, 
tag en god kollega under armen og mød nye ansigter, der brænder for det samme som dig. Måske går du derfra med 
en ny faglig sparringspartner?

Date en faglig konsulent og få en kvalificeret snak om et 
fagspecifikt område med andre, der brænder for det samme 
område som dig.

Alle er velkommen i sofaen. Tag en kollega under armen og 
kom og bidrag til den gode dialog. 

”Sammen bliver vi klogere”

På en faglig date kan du:
• Blive inviteret til dialog ud fra et fagligt emne rammesat af  
 en konsulent fra hhv. Center for Undervisningsmidler (CFU)  
 eller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).
• Møde andre, der brænder for det samme som dig – og   
 derved udbygge dit professionelle netværk.
• Blive inspireret, mens du kan hvile fødderne i vores hyggeli- 
 ge ’stue’ – der er kaffe på kanden og småkager i skålen.

FAGDATES
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TID OMRÅDE TEMA FAGLIG KONSULENT

9.15 Matematik Løsning og opstilling af problemer i matematik - 
hvilke digitale hjælpemidler kan understøtte dette og 
samtidig stille skarpt på den sproglige udvikling.

Kirsten Søs Spahn, CFU Københavns 
Professionshøjskole

10.00 Håndværk og design Den obligatoriske prøve i valgfaget håndværk og 
design - Er du og dine elever klar til prøven?

Bo Ditlev Pedersen, CFU Absalon

10.45 Matematisk opmærk-
somhed

Fleksibel tænkning i børnehaveklassen ligger til grund 
for matematik i grundskolen. Hvad gør vi?

Margit Holm, CFU Absalon

11.30 Playful learning Hvad dækker det og hvordan kan du bruge CFU som 
ressource til planlægningen af mere PL i din undervis-
ning?

Mikael Scheby, CFU Absalon

12.15 Uddannelse og job Hvordan kan du indtænke emnet uddannelse og job i 
den daglige undervisning?

Rikke Marie Mattsson, STUK

13.00 Billedkunst Billedkunst som valgfag Helle Damgaard Melin, CFU Absalon

13.45 Kreativitet, innovation og 
entreprenørskab i under-
visningen

Kreativitet og innovation ind i din daglige undervisning 
- fra indskoling til udskoling

Bo Ditlev Pedersen, CFU Absalon

14.30 Professionelle lærings-
fællesskaber

Aktionslæring som metode til at udvikle professionel-
le læringsfællesskaber

Line Maxen, CFU Absalon

15.15 Makerspace i skolen Knæk koden til skolens nye makerspace - do’s and 
don’t

Helle Damgaard Melin, CFU Absalon

ONSDAG DEN 4. MARTS 

Stand 1004

TID OMRÅDE TEMA FAGLIG KONSULENT

10.00 Håndværk og design Den obligatoriske prøve i valgfaget håndværk og 
design
 - Er du og dine elever klar til prøven?

Bo Ditlev Pedersen, CFU Absalon

10.45 Professionelle lærings-
fællesskaber

Aktionslæring som metode til at udvikle professionel-
le læringsfællesskaber

Line Maxen, CFU Absalon

11.30 Makerspace i skolen Knæk koden til skolens nye makerspace - do’s and 
don’t

Tom Stub, CFU Absalon

12.15 Uddannelse og job Organisering og systematik i udskolingen Kristoffer Vahl Møller, STUK

13.00 Tysk Playfull learning i tyskundervisningen - en legende 
tilgang til sprogindlæringen

Marianne Hubert, CFU Absalon

13.45 Kreativitet, innovation og 
entreprenørskab i under-
visningen

Kreativitet og innovation ind i din daglige undervisning 
- fra indskoling til udskoling

Bo Ditlev Pedersen, CFU Absalon

14.30 Billedkunst Billedkunst som valgfag Helle Damgaard Melin, CFU Absalon

TORSDAG DEN 5. MARTS 
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Future Classroom Lab er et eksperimenterende 
læringslaboratorium, hvor vi undersøger, hvordan 
teknologier udfordrer den pædagogiske praksis og 
hvordan vi kan udvikle nye kreative læringsmiljøer. 
 
Kig forbi stand 438 og: 
 
• hør hvordan vi samarbejder med skoler og kommuner 

om kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning 
• få en snak om indretning af læringsmiljøer og 

teknologiunderstøttede læringszoner 
• tal med os om hvordan du kan arbejde mere 

eksperimenterende og elevinddragende og afprøv 
forskellige teknologier  

• hør hvad forsøgsfaget teknologiforståelse handler om, 
og hvordan der arbejdes med det rundt om i landet 

• mød lærere, ledere og elever fra Gladsaxe og Rødovre 
Kommune der fortæller om, hvordan de arbejder med 
teknologiforståelse og kapacitetsopbygning i praksis 

• mød lærerstuderende fra den særlige toning af 
læreruddannelsen - Future Classroom Teacher. 
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Building confidence 
in every learner.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the SPIKE logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. All rights reserved. 

Partner Logo

Kom og oplev 
LEGO® nyheden 

SPIKE™ PRIME
på stand 266

Vi fører hele LEGO® Education sortimentet.

Telefon 70 20 60 80   |   www.lekolar.dk

2020_01 Annonce 92,5x247.indd   1 20-01-2020   10:02:56

NYHED

Seismo er et nyhedsmedie, som 
formidler dagsaktuelle nyheder kort, 
præcist og letlæseligt. 

– Vi skriver dagsaktuelle nyheder fra kl. 7.00 på 
alle hverdage året rundt. 
– Vi vinkler vigtige historier i nyhedsstrømmen så 
læserens mediekompetence udvikles.
– Vi laver baggrundsartikler, som går i dybden 
med interessante og væsentlige emner i samfundet.
– Vi indtaler dagens artikler, så de kan lyttes til 
uden brug af syntetisk tale.
– Vi tilbyder nyheder til skolens infoskærme.

Uddrag af anmeldelse fra folkeskolen.dk

“Og hvordan serveres disse daglige nyheder så? 
Uroligt bredspektret med absolut dagsaktuelle 
emner”

“Seismo.dk er et godt bud på nyhedsformidling.”

 

Besøg og bestil adgang på stand 302 / seismo.dk
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Mød os på stand 36

En lejrskole med fokus  
på mad, sundhed, trivsel 
og bæredygtighed.

VERDEN
handler
– ETISK OG FAIR?

P e t e r  B e j d e r  &  K a a r e  Ø s t e r  

Skolekontakten

Din T-shirt kommer fra Cambodja, familiens fladskærm er fra

Sydkorea, vaniljen i din is er fra Uganda, kaffen er fra El Salva-

dor, og dine smarte sneakers er produceret i Indonesien. Selv om

verden med 193 lande og syv milliarder mennesker er gigantisk, 

er den også lille. Vi handler mere og mere med andre lande,

og mad, elektronik og andre varer kommer ofte langvejs fra.

Men kommer det dig ved, hvor din mad og dit tøj er fra? 

Det gør det i allerhøjeste grad. For hvad med bønder og arbej-

dere, der producerer de varer, du, dine venner og din familie

køber? Har de det godt nok? Eller er din mobiltelefon så billig, at

arbejderne får sulteløn, og børnearbejdere graver metaller op i Den

Demokratiske Republik Congo? Som forbruger er du med dine valg

med til at bestemme, hvordan folk i især u-lande lever. Og du kan

være med til at sikre, at børn går i skole i stedet for at arbejde.

Bogen har fokus på etisk handel. Etisk handel er, når et firma

◗ tænker på fremtiden og ikke kun på at tjene penge her og nu

◗ behandler ansatte ordentligt

◗ tager hensyn til natur og miljø

I bogen besøger du en lang række mennesker og virksomheder i

hele verden. Nogle er med i ordninger for etisk handel, mens andre

er økologiske.

På etisk-handel.dk er der mange flere oplysninger, så du kan 

arbejde videre med etisk handel. Lige noget for dig!

Målgruppen for bog & site (etisk-handel.dk) er de ældste klasser i

grundskolen. Især til fagene samfundsfag og geografi, men også til

tværfagligt arbejde. Bogen er oplagt at bruge til emnearbejde og faglig

læsning. På sitet er der gratis elevaktiviteter og lærervejledning, lige-

som der er dilemmaer, fotos og mere information.

ISBN: 978-87-642-0542-8

V
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LER

På opdagelse i danskernes  
forbrug gennem tiden

Brug nettet

MÆ
LK

dansk  
historie  

madkundskab

Skolekontakten

classic.samvirke.dk

klima-cool i køkkenet

Elevhæfte

gocook

Få GRATIS materialer til din undervisning

Arbejd med alle 
vores materialer
hele året

kemien
 

i din hverdag

SKOLEKONTAKTEN

Tænker du nogensinde på, hvilke kemiske stoffer 
du er omgivet af i din hverdag?

Du har nok svært ved at forestille dig et liv uden 
sæbe og rent tøj. De kemiske stoffer er nemlig 

til stor gavn for os på mange måder. Men der kan 
også være kemiske stoffer i din hverdag, 

som du skal være opmærksom på.

Tag med ind i huset. Det kunne være dit …
Besøg de forskellige rum og bliv klogere på, hvordan 
de kemiske stoffer påvirker din sundhed og miljøet. 

Og gå på jagt efter den dårlige kemi 
i dine omgivelser, som en ægte kemi-detektiv!

ISBN 8764204545

9 788764 204544

ISBN 87-642-0454-5
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 Lone Skafte Jespersen
elev
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i din
 hverdag

Helle Houkjær & 
Lone Skafte Jespersen

Kemien i din hverd OMslag.indd   1 16/09/10   10:16:06

Bente Svane Nielsen, Stine Krog-Pedersen 
og Lasse Foghsgaard

LÆ
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Bente Svane N
ielsen, Stine Krog-Pedersen og Lasse Foghsgaard
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Kan man lave energi af en gammel madpakke? Er drivhus-
effekten godt for noget? Hvorfor stiger havene? Kan man 
bage pizza uden at bruge strøm?

 Med klimaNØRD skolematerialet kan eleverne tage med i     
NØRD laboratoriet og møde Professoren, sønnike og de to 
   klimaNØRDer. Elverne kan med forsøg og eksperimenter    
   finde de naturfaglige forklaringer på, hvad der sker med   
      vores klode og hvorfor. Og afprøve forskernes og egne

                                     ideer til bæredygtige løsninger. 

        I denne lærervejledning præsenteres ideer til 
            diskussioner i klassen, vejledning til forsøgenes 
gennemførelse og teorien bag de enkelte forsøg. 

  Bagest i lærervejledningen findes elevark, der 
understøtter forsøgsoplæggene i elevbogen.

     Materialet er rettet til natur/teknik   
         faget, og tekster og spørgsmål        

                  tager udgangspunkt i      
     elevernes faglige niveau 
               på grundskolens 
                     mellemtrin.

ISBN 978-8770990202

9 788770 990202

ISBN 978-87-7099-020-2

KLima laerer OM.indd   1 24/02/11   20:54:26

Besøg os på stand    38

Skrald



Letlæste bogkasser  
til indskolingen

Køb vores letlæsningsbøger i samlede bog-
kasser og spar gode penge. Bogkasserne 

indeholder 30 bøger og er inddelt efter serier, 
lix eller let-tal. Derudover får du et gratis akti-
vitetshæfte med, der indeholder elevopgaver til 
bøgerne i bogkassen.  

BESØG OS 
PÅ STAND 
NR. 50.

Særlig  
messepris  
pr. kasse:  

kr. 1.800,-  
ekskl. moms.

”...masser af faglig-
hed og mulighed for 

fordybelse og refleksi-
on inden for specifik-

ke områder!”

”De nyeste trends 
inden for undervis-

ningsverdenen - her-
under særligt digitale 

trends”

”Hjerneguf til 
 sultne lærere”

UDPLUK AF 
EVALUERINGER 
FRA SIDSTE ÅR

”...fingeren på 
pulsen”

”Inspiration, 
videndeling 
og netværk”

”Vinduet ud til 
lærerne”
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UDSTILLERLISTE

44  Aarhus Universitet, Center for Undervisningsud- 
  vikling og Digitale Medier (CUDiM)  
344  ABC Forlag
366  Acer Denmark
128  ActiveFloor
228  Akademisk
236  AlfA Travel
228  Alfabeta
184  AliceDarville.dk
214  Alinea
194  Alkalær ApS
262  Alvilda
337  Amnesty International
36  Arla Fonden
34  Arla Foods
234  A-Sport ApS
64  Atea
183  ausfahrt.com
148  Autens
356  AV CENTER
310  AVDAN A/S
208  Bakken
76  BookBites
418  BubbleMinds
439   Bubbles
1001  BUVM
70  Børns Vilkår
228  Carlsen
435  Center for Digital Dannelse
116  CFU - Centre for Undervisningsmidler
2  Clio
400  Cloubi Ltd
60  COMM2IG A/S
38  Coop Skolekontakten
244  Copenhagen Bombay Learning 1 ApS
106  Copydan AVU-medier
130  Copydan Tekst & Node
HAL C CRAFT
187  Crowdbrain
84  CxD - Child Experience Design
49  Dafolo
314  Danhostel
164  Daniras A/S
230  Danmarks Matematiklærerforening
334  Dansk BiblioteksCenter
86  Dansk Folkehjælp
268  Dansk Psykologisk Forlag
40  Dansk Sang
186  Dansk Skoleskak
270  Dansklærerforeningens Forlag
14  DASU
308  Deleskærm / WecoPlay
22  Den Danske Sprogkreds
46  Det Nationale Center for Fremmedsprog
185  Dialeg
187  Digital & Creative Learning Lab
211  DinTro-MinTro
188  DM i Fagene
294  DR Skole
154  EasyCorrect - Edword
88  EasyIQ
348  EdeaIT
254  EduLab
406  English in Action
98  Etlivsomordblind.dk
158  eTwinning
414  Europa-Kommissionen
316  eVidenCenter
10  EyeJustRead
296  Faber-Castell
395  Fagbevægelsens Skoletjeneste
4  Fagbladet Folkeskolen
292  FILM Oplev Forstå Skab
132  Folkebibliotekerne
143  Folkekirkens Skoletjeneste
24  Fonden for Entreprenørskab
216  Forlaget Delta

430  Nota
150  Nyt Dansk Litteraturselskab
409  OrdblindeLab
30  Peng Pong
346  POLARSKOLEN
252  Politiken Skoleliv
32  Professionshøjskolen Absalon
390  Promethean
260  Protac A/S
58  Red Barnet
104  RedenUng
210  Ree Park Safari
156  Rigsarkivet
431  Rytmikbandit
246  Rådet for Sikker Trafik
298  Samfundslitteratur
280  Santini Teaching
176  Schmidts Radio A/s
336  Screenpublisher
332  Se Lyden
302  Seismo
256  Seminarer.dk
368  Sex & Samfund
19  Shape Robotics
42  SKALs International Examinations
78  SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice)
242  Skoleafdelingen, JP/Politikens Hus
162  Skolebordet.dk
92  Skoledu.dk matematik
198   Skoleliv i Nepal   
25  Skolemælk
338  Skoletip ApS
200   Skoletjenesten i Oxfam IBIS
212  Skoletjenesten - videncenter for eksterne  
  læringsmiljøer
427  Skoletube Studietube Børnetube
72  Skooler LMS
318  SMSpress
144  Spektrumshop ApS
398  SpinaliS Danmark
50  Straarup & Co
112  StudyMind
322  Styrkeakademiet ApS.
74  Støks
426  Subit
274  Substy
120  SWNX
170  Tegnerforbundet
82  TheMOVE
354  Time2Learn
360  TRIV NU
248  TURBINE Forlaget
362  UC SYD
282  UC-sektoren
160  UdstillerINFO
94  UgeskemaRevolutionen
124  Ultima K
425  Ungdommens Naturvidenskablige Forening
134  Ungdomsbyen
202  Unge for menneskerettigheder
54  UNO UNIQA
29  UVdata
90  Verdens Bedste Nyheder - Verdenstimen
410  Victoria & Verdensmålene
102  Viducon
26  Vitec MV
428   Vivitek
229  VOXL
16  WiFive - Det gode digitale fællesskab
433  Witt Publishing
80  Wizkids
320  Yogaiskolen.dk
117  Zagg International
163  Åben Virksomhed

56  Forlaget Elysion
332  Forlaget Jela
407  Forlaget Klim
264  Forlaget Pronto
10  Forlaget Pøhler
432  Forlaget Torgard
296  Forlaget Unicorn
238  Forlaget Vektor
110  Frederiksen Scientific
136  Friis&Clemme
52  FrontRead ApS
438  Future Classroom Lab
96  FUTURE factor
27  Fødevarestyrelsen
6  Gads Børnebøger
358  GeGe Forlag
20  GENKLANGE
358  Gifted Children
429   GoCharge
18  GO Forlag A/S
326  Goethe-Institut Dänemark
8  gratisbørnebøger.dk
378  Grænseland - kulturmøde og Læringsrum
272  Gyldendal
306  Gyldendal
258  Hogrefe Psykologisk Forlag
118  Hold  On...
146  Højer Møbler A/S
206  Håndværk i Folkeskolen
240  INFOBA ApS
68  inLogic A/S
352  inmutouch og Vamos
232  itslearning
416  Julemærkehjemmet Liljeborg
304  Kata Fonden
250  KIDSprint.com
408  Klinik Syn og Indlæring
300  Kompas
394  Konfront
204  Kongernes Samling
140  KUBLOS
422  Kultur- & Skoletjenesten, Midt og Vestsjælland
328  LAMBERTH
28  Landbrug & Fødevarer
350  Leapcraft ApS
436  LearnLab
180  LearnUP
412  Leg med IT/UNICEF
437  Legehjul.dk
382  Lejrskoler i Vadehavet
142  Lekolar
266  LEKOLAR
E Syd LIFE Læringscenter - bus
100  LUDUS Suite v/DXC Technology Scandihealth  
  A/S
424  Lyden af Danmark
342  Lær med Stil
420  Lærernes a-kasse
48  Lærerstandens Brandforsikring og Lån og Spar
364  Læs for Livet
286  Made by us
284  MaikenRaagaard
178  Master i ikt og læring (MIL)
172  McDonald’s
343  Medierådet for Børn og Unge
417  Mediyoga Kidz og Jagtjuvelen
330  Meebook
12  meloni
434  Mersive - Solstice
62  Microsoft
114  MILIFE aps
411  Milton Around the World
340  Minlæring
392  MUZZY BBC
108  Naturvejlederforeningen
66  Naturvidenskabernes Hus
122  Nerd Architects

KOMMUNER
1020 Asgårdcentret
1026 Esbjerg Kommune
1008 Fremtidens skoler i Høje-Taastrup Kommune
1014 Grib Erhvervsuddannelserne - I Got Skills
1006 Iværksættermessen - Køge kommune
1022 Kerteminde kommune
1018 Skolen I Virkeligheden
1010 Slagelse Kommune
1028 VIFIN, Vejle

PÆDAGOGISKE PROJEKTER
1030F Arbejdsgruppen for Leg og Læring
1030B Den dansk-franske Skole
1030G Efterskoleforeningen
1030A Greve Kommune og Greve Othello  
 Forening
1030K Kobberbakkeskolen
1030I Nørrebro Park Skole/Dansk Skoleskak
1030C Pedersborg Skole

1030E Sprog&Sport
1030D St Magleby skole, PLC
1030L Undervisere fra STX og HF
1030J Vorbasse Skole
1030H World Robot Olymnpiad 
 v/Solrød Gymnasium

Standnummer  Firmanavn på udstillingen



TAK TIL ÅRETS SPONSORER

Centre for 
Undervisningsmidler
– en del af Danske Professionshøjskoler

Vi ses 3. & 4. marts 2021


