
Torsdagspanel
i regi af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

om lærings- og velfærdsteknologi 
i en SOSU faglig kontekst

Formål:
At skabe et rum for videndeling, debat og 
faglig drøftelse af begreber, pædagogiske 
metoder og trends knyttet til 
Videncenter for Velfærdsteknologi 
Vestdanmarks arbejde på SOSU-skolerne.
Dertil  velfærdsteknologiske opmærk-
somheder, der udspiller sig såvel nationalt 
som internationalt.

Målgruppe:
Faglærer inden for social- og sundhedsuddannelserne samt pædagogisk assistentuddannel-
se, konsulenter og andre med interesse for lærings- og velfærdsteknologi.

Hvem:
Torsdagspanelet består af en
samtale/debat mellem et panel af 
koordinatorer, SOSU-undervisere med 
forskellige faglige profiler samt inviterede 
gæster, som er faglige eksperter på det 
område, der er på dagsordenen. 

Eksempelvis professorer, forskere, repræ-
sentanter fra UC-sektoren, internationale 
samarbejdspartnere eller undervisere på 
andre uddannelsesinstitutioner og
repræsentanter fra praksis.

Tidspunkt:
Kl. 14:00-14:45. Emner og dato finder du på 
næste side.

Sted: 
Livestream via Facebook 
www.facebook.com/VFVVEST og du kan 
stille løbende spørgsmål.  

Kræver ikke tilmelding.

Vigtig information: 

Forekommer der ændringer i Torsdagspanelet fremgår de på Videnscenterportalen. 
Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig informeret derpå. 
Det er også på Videnscenterportalen, vi offentliggører hvilke emner, der drøftes til det pågæl-
dende Torsdagspanel i 2020.

Du kan altid se eller gense Torsdagspanelet på Videnscenterportalen eller på Facebook, hvor 
det efterfølgende offentliggøres.

http://www.facebook.com/VFVVEST/


Torsdagspanel
i regi af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

om lærings- og velfærdsteknologi 
i en SOSU faglig kontekst

Hvornår:
Oversigt over datoer og emner for Torsdagspanelet 2019/2020

Dato 
Kl. 14:00 - 14:45

Emne Eksterne gæster

05.09 2019
kl. 14:30-15:30

Sundhedsinnovation
Hvad ligger der i begrebet?

Hvordan skal begrebet anvendes i den sundhedsfaglige 
kontekst? Hvordan arbejdes der med innovations tænk-

ning knyttet til velfærdsteknologi?
Mød en bred vifte af eksperter, der alle arbejder med 

afsæt i innovation.

Bo Christensen, direktør LSI
Louise Weikop, kontorchef 

Aalborg kommune, 
kvalitets og innovationsenheden

Line Bluhme, direktør, byLink
Flemming Eriksen, direktør Liftup

Mads Hesse Jensen, PAU-elev 
(vinder af Nordjyske Nyskabere 

2018)

26.09 2019 Simulation som metode 
Udvikling af simulation målrettet SOSU-faget

med afsæt i et projekt på SOSU Nord

10.10 2019 I regi af Faglærernetværk
Paneldebat og dialog om anvendelse af forløb i kon-

kret undervisningskontekst. Hvordan lægger man forløb 
op på videnscenterportalen? Hvordan kan forløb give 

inspiration og supplere undervisning? Hvilken didaktisk 
ramme er

 forløbene tænkt ind i mv.

31.10 2019 SimPad stationerne til færdighedstræning - præsentation 
og anvendelse

12.12 2019 21st Century Skills og konkrete eksempler på, 
hvordan vi arbejder med fagmål og understøtter 

kompetencerne i vores læringsaktiviteter
Præsentation af MakerSpace vognen

Eksempler på brug af datalogger

16.01 2020 MakerSpace
Konkrete eksempler på, hvordan vi arbejder med fagmål 
og understøtter 21st Century Skills i vores læringsaktivite-

ter med MakerSpace
LittleBits og Makedo, Makey-Makey og 

EasiScope

06.02 2020 MakerSpace
Konkrete eksempler på, hvordan vi arbejder med fagmål 

og understøtter 21st Century Skills i vores 
læringsaktiviteter med MakerSpace

 Optagelser med 360 graders kamera og 
anvendelse af Oculus Go, 3D-printer 

og scanner

05.03 2020
26.03 2020
16.04 2020
07.05 2020
28.05 2020 Gem 

datoerne


