
Heldagskursus

Skoleteknologisk Netværk inviterer til heldagskursus i praktisk implementering og pædagogisk anvendelse 
af tablets (iPads o.a.) i daginstitutionen. Kurset henvender sig primært til ledere og pædagoger, som ar-
bejder med – eller ønsker at komme i gang med – at bruge tablets i daginstitutionen, men også til IT- og 
pædagogiske konsulenter og andre, som interesserer sig for og arbejder med digitalisering i dagtilbuddet.

Kursusmaterialet inkluderer desuden et digitalt app-katalog, som løbende opdateres med anbefalinger og 
inspiration til, hvordan tablets kan anvendes i institutionen.

Tablets: Hvordan kommer vi i gang i vores institution? 

Program 

9.00 - 9.30

Digital kultur og kompetencer i dagtilbuddet
v/ Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, Professionshøjskolen UCC 

iPads i den pædagogiske praksis 
v/ Kim Byrding, it-konsulent og tidl. Institutionsleder, Egedal Kommune

Tablets og sprogstimulering af især tosprogede børn 
v/ Anette Aagaard Olesen, leder, Lærkeparkens Børnehave Vollsmose

Oplægget vil give konkrete eksempler på, hvordan man i Lærkeparken har inddra-
get tablets i forbindelse med temaarbejder under de enkelte læreplanstemaer, eks. 
dialogisk læsning, natur/naturfænomener og ikke mindst sprog, som naturligt er en 
del af alle læreplanstemaerne.

Kurset rundes af med muligheden for at dele og diskutere viden og erfaringer fra 
brugen af iPads og tablets i institutionen, afprøve app’s og stille praktiske spørgsmål 
til panelet af oplægsholdere og konsulenter fra Teknologisk Institut vedrørende såvel 
udvælgelse, investering og etablering af platformen, samt i forhold til implementer-
ing, anvendelse og udnyttelse af teknologiens potentiale i den pædagogiske praksis.  

Videndeling og diskussion: Hvordan kommer vi i gang i vores institution?

Opsamling og afrunding v/Teknologisk Institut

Arrangementet afholdes 18. april 2012

Tilmelding til skoleteknologi@teknologisk.dk
Oplys venligst EAN-nummer ved tilmelding

Begrænsede antal pladser
Tilmeldingsfrist d. 13. april 2012

Ved eventuelle spørgsmål kontakt Lykke Bertel på 
lbb@teknologisk.dk eller 7220 2840.

kl. 09.00-15.45 i:
2895,- inkl. momsCenter for Robotteknologi

Forskerparken 10F
5230 Odense M

Praktisk information

Oplægget vil bl.a. omhandle, hvordan digitale medier som f.eks. tablets kan blive en 
del af det pædagogiske miljø, og om hvordan både børn og pædagoger kan støttes i 
at udvikle digitale kompetencer.

Oplægget vil sætte fokus på pædagogens professionelle rolle i det praktiske arbejde 
med iPads i dagtilbud og give konkrete eksempler på, hvordan man ved hjælp af 
iPads kan inddrage børnene i pædagogiske forløb sammen med voksne.

Frokost

Kaffepause13.40 -14.00   

14.00 -14.30  

14.30 -15.30 

15.30 -15.45

9.30 -11.30 

11.30 -12.10

Velkomst og introduktion v/Teknologisk Institut

12.10 -13.40 

Pris:

Medlemmer i
Skoleteknologisk Netværk: 2395,- inkl. moms
Øvrige:  
Deltagerbetaling modregnes ved tegning af medlemskab i 
Skoleteknologisk Netværk.


