
Videndeling og drøftelse:
Hvad er velfærdsteknologisk dannelse?
•  Fra præstationstænkning til læringstænkning.
•  Hvordan kan 21st century skills sættes i spil?
•  Hvordan kan begrebet anvendes i undervisningen? 
•  Ikke kun praktisk-tekisk kunnen, men også kulturel  
   viden, social viden og kompetencer, hvor forholdet  
   mellem menneske og teknologi berører omsorg-    
   faget, fx. kerneværdier som etik, relationer og 
   nærhed.

VESTDANMARK

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 
deltager ved Folkemøde på Bornholm, hvor 
vi skal facilitere en debat: Tag med på en 
velfærdsteknologisk dannelsesrejse.
Debatdeltagere er; 
Sofie Løhde, Innovationsminister 
Torben Klitmølle Hollmann, FOA
Flemming Møller Mortensen, Politiker
Lene Kvist, Direktør, SOSU Nord
Rene Martin Larsen, Videnscenterleder, VFV Vest

Rammerne for det virtuelle møde den 12. juni:
Vi bevæger os i den eksperimenterende fase og ser 
frem til at vi sammen, drager os nogle erfaringer med 
et virtuelt møde. Settingen er, at du møder op på en 
af de nævnte lokationer og deltager i den virtuelle 
videndeling. 
Der skiftes mellem alle 4 lokationer.
Aktiviteten livestreames på videnscenterets 
Facebookside: www.facebook.com/VFVVEST/, hvor 
du også kan følge med hjemme fra og stille direkte 
skriftlige spørgsmål gennem livestreamingen.
Optagelserne kan efterfølgende ses på Facebook og 
www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Tilmelding

Send en mail til: lose@vfvvest.dk

Angiv hvilken lokation du møder ind på

Tilmeldingsfrist senest den 10. juni

Vær med til det første virtuelle faglærernetværksmøde den 12. juni 2019 kl. 14.45 – 15.30
Videndeling og drøftelse omkring SOSU’ernes velfærdsteknologiske dannelsesrejse
og hertil formuleres spørgsmål rettet til debattører ved Folkemøde på Bornholm den 14. juni 2019

Spørgsmål til debattører
Det er en enestående mulighed for at stille 
spørgsmål direkte til kendte personer på den 
politiske og samfundsmæssige arena, derfor: 
•  Hvad vil vi spørge om, relateret til 

implementering af velfærdsteknologi 
og debattørernes opmærksomhed på 
velfærdsteknologisk dannelse?

Hvor:
SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle, Simulationslokalet
SOSU Fyn, Athenevænget 4, 5250 Odense SV, ILT lokalet
SOSU Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg, Futurelab 2
VFV, folkemødet Bornholm – ved FOAs stand D ved 
Brandstationen, D6


