
    
  
 

Program for møde i netværket for digital didaktisk transformation af EUD 

 
Dato: Den 3. december 2021 kl. 10-13 
Hvor: Tietgenskolen, Lerchesgade 29, Odense eller online https://us02web.zoom.us/j/87258572242 
Meld venligst tilbage om du deltager online eller virtuelt 
  
Tema: Transformationsledelse 
 
Mål med mødet er: 

 Indsigt i formål og rammer for netværket, introduktion af medlemmerne og indblik i, hvilke 
kompetencer netværket rummer 

 Viden og erfaringsdeling om transformationsledelse specifikt i forhold til: 
o Implementering af handleplaner for nye it-baserede læringsformer- og tilbud. 
o Bæredygtig udvikling 

 
Program  
10.00-10.15: Velkomst. Formål med netværket og præsentation af styregruppen og medlemmer.  
 
10.15-11.15: Transformationsledelse i forhold til implementering af skolens handleplaner 
Oplæg og sparringsøvelser 
I august præsenterede 17 skoler deres handleplaner for nye it-baserede tiltag som resultat af 
udviklingsforløbet Digital Didaktisk Transformation af EUD. Hvad enten man har deltaget i 
udviklingsforløbet eller ej, er implementering og vedligehold af handleplaner et centralt element i 
transformationsledelse. Vi stiller derfor skarpt på, hvilke udfordringer der er i forbindelse med at 
forankre de handleplaner, der blev udviklet i DDT-udviklingsforløbet. Skoler, der ikke deltog i 
udviklingsforløbet, beder vi medbringe et eksempel på en lokal handleplan til brug for øvelsen i 
sessionen. 
Wiebe Dikjstra, leder af Blended Learning Developer-enheden på Technische Universiteit, Delft, 
indleder dette punkt med en kort introduktion til EMBED-modellen, et rammeværktøj udviklet i 
EU-regi specifikt for at understøtte ledelsen i implementering af nye digitale tiltag. Diekstra  
fortæller om direktionen på TU Delft´s erfaringer med at anvende EMBED. Oplægget efterfølges af 
sparringsøvelser med afsæt i modellen og skolernes egne handleplaner. 
 
11.15-11.45: Frokost 
 
11.45-12.50 Transformationsledelse i forhold til bæredygtig udvikling  
Oplæg og drøftelser 
Hvordan er det muligt at agere strategisk i forhold til verdensmålenes krav om bæredygtighed, og 
hvordan igangsætter direktionen processer, så skolen går fra mål til handlinger?  
Professor Steen Hildebrandt holder oplæg og går i dialog med deltagerne om deres specifikke 
ønsker og udfordringer. 
 
12.50-13.00: Opsamling og næste skridt i netværket 

https://us02web.zoom.us/j/87258572242
https://embed.eadtu.eu/

