LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING

LEDERIET 2017
Tilbage til fremtiden –
Lilleskolerne og digital dannelse
Med afsæt i den præmis, at skolen ikke primært forbereder til arbejdsmarkedet, men til
deltagelse i samfundet generelt, tager vi på dette års udgave af Lederiet fat på, hvordan
vi som skoler kan introducere til, arbejde med og give vores elever redskaber til at kunne
begå sig socialt, etisk og kritisk i et samfund med sociale medier, virtuelle virkeligheder,
digitale løsninger, robotter, etc. Vi vil zoome ind på og diskutere, hvad det er for
udfordringer, vi som skoler og skoleform står overfor, med ankomsten af nye teknologier,
der rækker ind i og udover klasserummet, de sociale samspilsformer,
kommunikationsgange og –veje mellem ledelse og lærere, lærere og elever, skole og
forældre, etc.
Lederiet står i år på to ben. Det ene orienterer sig mod hele præmissen for de digitale
teknologiers ankomst og relevans i og for skolen – i dag og i morgen. Følger vi
ureflekteret en trend, der har stirret sig blind på en bestemt fremtidsvision, hvad er det
egentlig, vi snakker om, når vi snakker om ”det digitale”, og hvordan kan vi som
lilleskoler, ledere og lærere, kvalificere at have/ikke have it i undervisningen? Helt
grundlæggende handler det om, hvordan vi fastholder, forankrer og udvikler en kritisk og
konstruktiv tænkning i relation til it og teknologi og i brugen af disse elementer i på vores
skoler.
Med Lederiets andet ben rettes opmærksomheden mod ledelsens og lærernes og
pædagogernes rolle og de forskellige opfattelser af tid, læring og teknologi som er i og
på spil, når digitale teknologier skal kvalificeres i skolen. Med afsæt i den nyeste forskning
og praksiserfaringer på området skal vi dykke ned i, hvordan vi organiserer os og arbejder
pædagogisk med dette. Det handler både om hvordan disse teknologier griber ind i og
forandrer relationerne mellem lærere, pædagoger, ledelse, elever og forældre og om
hvordan vi, som lilleskoler, klæder børnene på vores skoler på til at agere indsigtsfuldt,
kritisk og kompetent i den ”digitale tidsalder”.
Med dets fokus, vinkling og oplægsholdere er Lederiet også i år for både ledere, lærere
og pædagoger. Det er selvfølgelig op til hver enkelt af jer.
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PROGRAM
Tirsdag den 31. oktober – Hareskovens Lilleskole

09.30 – 10.00:

Ankomst og den obligatoriske ostemad

10.00 – 10.30:

Velkommen og introduktion til Lederiet 2017
Lilleskoler, dannelse og ”det digitale”

10.30 – 12.00:

Hvad er ”det digitale”?
Et kritisk blik på it i skoleregi – dets potentiale og konsekvenser.
v. Jesper Balslev, lektor på Københavns erhvervsakademi,
skribent og ph.d. stipendiat ved Roskilde Universitet.

12.00 – 13.00:

Frokost, inkl. skole-rundvisning

13.00 – 15.00:

At bruge digitale teknologier i lilleskolen (inkl. workshop).
– om organiseringen, ledelsen og det pædagogiske arbejde
v. Stinus Lundum Storm Mikkelsen, lektor på University College
Lillebælt, Center for Anvendt Skoleforskning.

15.00 – 15.30:

Opsamling, uddannelsespolitisk orientering og ”næste gang”

Torsdag den 30. november – Sdr. Jernløse Lilleskole

09.30 – 10.00:

Ankomst og den obligatoriske ostemad

10.00 – 10.15:

Hvor kom vi fra: introduktion til dagens program

10.15 – 12.00:

Bag om samtidens uddannelsesteknologiske buzzwords
- hvad indeholder de og stemmer de overens med den måde vi
ønsker at lave skole på?
v. Bjarke Lindsø Andersen, ph.d. stipendiat ved Danmarks Institut
for Pædagogik og Uddannelse, Pædagogisk Antropologi.

12.00 – 13.00:

Frokost, inkl. skole-rundvisning

13.00 – 15.00:

Hands on – computional thinking og designprocesser i praksis
- hvordan kan vi arbejde med børnenes naturlige nysgerrighed
og give plads til at de kan forfølge de vilde ideer?
v. fablab Denmark.

15.00 – 15.30:

Opsamling og uddannelsespolitisk orientering
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PRAKTISK INFO
STED

Tirsdag den 31. oktober: Hareskovens Lilleskole, Skovbovænget 124, 2750 Ballerup
Torsdag den 30. november: Sdr. Jernløse Lilleskole, Sdr Jernløsevej 51, 4420 Regstrup
PRIS

1250 DKR pr. deltager for begge dage.
Lederiet er tænkt og planlagt som et sammenhængende forløb, men ønsker man kun at
deltage den ene dag, kan det også lade sig gøre. Deltager en dag: 750 DKR.
TILMELDING

Via hjemmesiden: http://lilleskolerne.dk/kurser_og_aktiviteter/for_ledere/ledermoeder
(tilmeldingen er bindende efter den 13. oktober, 2017)
For en-dags-kursister kontakt venligst Sekretariatet direkte: post@lilleskolerne.dk
Deadline: Fredag den 13. oktober.
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