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Temamøde i CIUs direktionsnetværk for Digital Didaktisk Transformation den 25. marts kl. 10-14.30 på Tietgen, Odense 
 

Tema: Fremtidens elever – fremtidens kompetencer? 
 
 
Mål og udbytte: Inspiration og konkrete input til skolens digitale kapacitetsopbygning, herunder strategi(er), visioner og handleplaner. 
Indhold: Viden om og kvalificerende perspektiver på:  

➢ Centrale kompetencer for EUD-elever årgang 2040 i forhold til læring, dannelse og aftagerperspektiv 
➢ Mulige proaktive handlinger som EUD-fællesskab og evt. på egen skole  
➢ Erfaringer og kompetencer i netværket 

9.30-10.00: Morgenkaffe og uformel videndeling før mødet 
10.00-
10.15 

Velkomst og rammesætning: 
o Dagens program v/Anne Mette, CIU 
o Didaktisk tema v/Arnt Louw, CFU 

10.15 
10.30 

Aftagerperspektivet: Hvilke fremtidige kompetencer efterspørger DI? v/ Signe Tychsen Philip, underdirektør, DI 

10.30 
11.10 

Runde 1:Fremtidens kompetencer og dannelse 
Talks: 20 min. fra hver oplægsholder. Præsentation af perspektiv og tre vigtigste pointer: 

o Camilla Mehlsen, forfatter til bl.a. Homo Futura: Fremtidens kompetencer. Hvad er afgørende at lære i en tid med fake news, robotter og 
kunstig intelligens? 

o Katrine K. Pedersen, forfatter til bl.a. De digtalt indfødte udsatte: Digital bæredygtighed og dannelse i lyset af en kommende netværkskrise 
11.10 
11.40 

Dialogcirkler: Fremtidens kompetencer og dannelse: Runde 1 

• Camilla Mehlsen og Katrine Pedersen er vært for hver deres dialogcirkel med netværksmedlemmer og indleder med at uddybe pointer, 
hvorefter deltagerne drøfter to kritiske spørgsmål fra værten 

11.40-12.15 FROKOST 
12.15 
12.25 

Centrale pointer fra runde 1 v/Arnt Louw. 

12.25 
13.05 

Runde 2: Fremtidens kompetencer og teknologi 
Talks: 20 min. fra hver oplægsholder. Præsentation af perspektiv og tre vigtigste pointer: 

o Camilla Nellemann, ph.d, chefkonsulent, MADE: Hvilke kompetencer efterspørger Produktionsdanmark? Indsigter fra MADE’s forskning og 
uddannelse  

o Henrik Køhler Simonsen, ph.d., ressource- og projektchef, SmartLearning: Teknologi og data i uddannelse. Den hellige treenighed? 
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13.05-
13.35 

Dialogcirkler: Fremtidens kompetencer og teknologi: Runde 2 
Camilla Nellemann og Henrik Køhler Simonsen er vært for hver deres dialogcirkel med netværksmedlemmer og indleder med at uddybe pointer, 
hvorefter deltagerne drøfter to kritiske spørgsmål fra værten. 

13.35-13.45 PAUSE 

13.45 
13.55 

Centrale pointer fra runde 2 v/Arnt Louw. 

13.55-
14.20 

De næste skridt. Aktion fra netværket. Hvilke punkter fra dagens tema ønsker vi politisk fokus på? 
Intro v styregruppemedlem, Bo Nørregaard, VidenDjurs 
Deltagerøvelser i mindre grupper og sammenfatninger i forhold til: 

• Hvilke mulige handlinger er nødvendige at iværksætte som fælles EUD-netværk?   

• Hvilke kompetencer rummer netværket i.f.t. dagens pointer? 
Stine Sund Hald, DEG, deltager som observatør 

14.20 
14.30 

Exit slips  

 

 

 

PRAKTISK INFO: 

Tilmelding: Du er tilmeldt mødet, hvis du har accepteret kalenderinvitationen i Outlook. 

Tid: 25.marts kl. 10.00-14.30 (mulighed for morgenkaffe kl. 9.30-10.00) 

Sted: Tietgen, Lerchesgade 29, 5000 Odense C. Lokale K018. Indgang K (Hovedindgang) 

Parkering: Hvis parkering ønskes, sendes en mail til annemette@ciuud.dk senest den 22.marts. 

Tietgen ligger 5 min. gang fra Odense Banegård. 
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