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Digital Didaktisk Transformation af EUD 
 
Overordnet program for opstartswebinar den 2. 10 og internat 1 den 5.-6.november.  
 
 

 
 

 

Internat  nr. 1 den 5. november 

10.30-
10.45 

Velkomst og intro til programmet  v/CIU og styregruppen 
(Tietgen, Next, Grindsted 
Landbrugsskole og DLG) 

10.45-
11.50 

Tema 1: Uddannelse 4.0 - Industri/Teknologi 4.0 
Hvordan kan de nye teknologier inspirere til 
at gentænke vores erhvervsskoler?   
Hvad kendetegner Uddannelse 4.0 med nye fleksible 
læringsformater som fx adaptiv læring og læring i 
mixed realities?   
Sessionen er bygget op omkring kortere oplæg i vekselvirkning med 
deltagernes arbejde med 360° analysen i forhold til temaet.  

v/Karsten Gynther, docent, 
leder af forskningsmiljøet; 
”Digitale læringsmiljøer og 
didaktisk design” 
 
Marianne Riis, Lektor, ph.d. 
Særlig erfaring med EUD. 
Begge er tilknyttet 
professionshøjskolen, 
Absalon 

11.50-
12.30 

Frokost  

12.30-
13.15 

Dialog med praksis!  
Repræsentanter fra skoler, der i særlig grad har erfaringer med og 
arbejdet med dette tema, bidrager med praksisrelaterede 
eksempler og erfaringer. 
Elevperspektivet inddrages ud fra flg. faktorer: Trivsel - 
motivation - læring 

 

13.15-
13.30 

Pause  

Opstartswebinar den 2.10  

12.30-
12.35 

Velkomst og intro til forløbets mål og output v/Anne Mette Lundstrøm, 
CIU 

12.35-
13.20 

Didaktisk rammesætning 
Hvorfor er det vigtigt at EUD er vidende om og på forkant med 
digitaliseringens potentialer og udfordringer for skolernes 
kerneopgave: Undervisningen. 
 

v/ Annette Vilhelmsen, 
direktør, Tietgen, og 
medlem af styregruppen 
for forløbet 

12.35-
13.20 

Hvad er digital transformation, og hvad indebærer det for en 
skole? 
Pernille Kræmmergaard introducerer i oplægget til 
Generationstrappen, en model om forskellige modenheds- og 
udviklingstrin i digital omstilling og it-anvendelse. 

v/Pernille Kræmmergaard, 
Ph.d, direktør for 
Digitaliseringsinstituttet. 
Forfatter til Digital 
transformation (2019) 

13.20-
13.30 

Opsamling og info om internat nr. 1  
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13.30-
14.30 

Tema 2: Ledelse af digital didaktisk transformation.  
Strategiske transformationsprocesser 
Oplægget centreres om følgende tyngdepunkter i 
organisationen: 

 Viden og kompetencer i.f.t at få digitale 
teknologier til at understøtte læringen og den 
faglige udvikling på nye måder. 

 Ledelsesevne til at lede strategiske 
transformationsprocesser - ikke mindst evnen til 
at få udviklingsprojekter til i den sidste ende at 
transformere driften i vores organisation. 

v/Søren Barlebo 
Konsulent og ph.d. i 
forskningsledelse fra 
Copenhagen Business School 
(CBS) og tidligere dekan på CBS. 
Beskæftiger sig primært med 
strategi-, organisations- og 
ledelsesudvikling i politisk 
ledede faglige organisationer, 
hvor viden, forskning og faglig 
udvikling spiller en stor rolle 

14.30-
15.00 

Dialog med praksis!  
Repræsentanter fra skoler, der i særlig grad har erfaringer 
med og arbejdet med temaet, bidrager med 
praksisrelaterede eksempler og erfaringer. 

 

15.00-
15.15 

Pause  

15.15-
16.30 

Tema 2 fortsat: 
Få den pædagogiske udvikling til at ske med 
adfærdsdesign.  
Hvordan går vi fra gode intentioner i strategier til 
konkrete handlinger? Adfærdsledelse som en løftestang 
for at iværksætte og vedligeholde lærings-og 
forandringsprocesser i en teknologisk kontekst.  
 

v/Henrik Dresbøll, WeLearn 
Cand. mag i kognitiv semiotik og 
medstifter af det første bureau 
for adfærdsdesign i DK med 
fokus på kommunikation og 
læring.  

16.30-
17.00 

Drøftelser i arbejdsgrupperne relateret til 360°analysen i 
forhold til tema 2 

 

18.30 Fælles middag  

20.00-
21.00 

Digitale trends for direktører 
Få et fornyende og morsomt indblik i de digitale trends:  
Det flyver omkring med buzzord i den store 
digitaliseringstid, men hvad ligger der bag de mange 
termer, og hvor er udviklingen på vej hen for 
undervisningsverdenen? 

v/David Guldager. 
Primært kendt som manden 
med fingeren på tech-pulsen. 
Siden 2008 har han været 
redaktør på TV2 og analyseret 
den digitale udvikling for 
erhvervslivet. 
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Internat nr 1 den 6. november 

8.30-9.30 Drøftelser i arbejdsgrupperne. Struktureret 
gennemarbejdning af læringspointerne fra dag 1 i 
forhold til 360 ° analysen af egen skole. 

 

9.30-
11.30 

Læringsdata som drivrem for skolens kerneopgave.  
Elever og kursister genererer massive mængder af 
læringsdata, når de arbejder online fx i skolens LMS. 
Men hvad er helt præcist læringsdata, hvad består de 
af, og hvordan kan ledelsen bruge data, også til andet 
end sporing af frafald? Og hvordan kan vi understøtte 
underviserne i at udvikle og informeres af data på 
etisk forsvarlige måder i mødet med eleverne? 
Sessionen er bygget op omkring kortere oplæg i 
vekselvirkning med deltagernes arbejde med 360° analysen 
i forhold til temaet. 

v/Rune Heiberg 
Director, DAMVAD analytics. 
Ansvar for uddannelsesanalyse og -
udvikling, hvor DAMVAD særligt 
arbejder med datadrevne services 
baseret på machine learning. 

11.30-
12.10 

Frokost  

12.10-
14.00 

Dialog med praksis!  
Repræsentanter fra skoler, der i særlig grad har 
erfaringer med og arbejdet med læringsdata, bidrager 
med praksisrelaterede eksempler og erfaringer. 
Elevperspektivet inddrages ud fra flg. faktorer: Trivsel 
- motivation - læring 

 

14.00-
14.15 

Pause  

14.15-
15.00 

Opsamling. 
De næste skridt i den kommende fase frem mod 
internat 2 den 4-5 februar 

 

  


