Til medlemmerne i
Tænketank Danmark - den fælles skole.
Landsmøde fredag den 6. oktober 2017
Skørping Idrætscenter, Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping
Landsmødets tema er:

Hvilke kompetencer skal fremtidens medarbejdere - lærere og pædagoger i den fælles
skole - have for at kunne ruste eleverne til fremtidens job?

Program
Kl. 9.30

Ankomst og morgenmad

Kl. 10.00

Pas på! Eller fremtiden kommer efter dig
v/ fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen fra ”Future Navigator”
Føler du nogle gange, at der er nogen, der har skruet op for tempoet? Så har du fat i
noget. For i dag går udviklingen så lynende hurtigt, at vi alle har lidt svært ved at følge
med. Digitaliseringen stiller nye krav til os og vores måder at arbejde på som folkeskoler,
lærere og pædagoger.
Men hvad er det vi som fagpersoner og børn skal kunne? I oplægget skal vi kigge på de 10
egenskaber, vores børn ikke kan undvære i fremtiden og jeg kan sige så meget, at det er
100 % godt, hvis man kan læse, skrive og regne - men det er ikke et 'must have'.
Så hvad er det for nogle trends og tendenser, der kommer til at ændre skolen?
I fremtiden handler det blandt andet om, at vi i fremtiden går fra:
Fra mere til bedre
Fra mig til dedikerede fællesskaber
Fra eksamen til algoritmer
Fra dokumentering til monitorering
Fra Mennesker til robotter
Fra kompleksitet til simpleksitet

Kl. 11.00

Fremtidens kompetencer: Hvad har børn og unge brug for at lære i den verden, vi er på
vej ind i – og hvordan arbejder man med det i praksis?
v/ Kirsten Panton og Mette Hauch fra ”Autens”
Oplægget sætter spot på 21st Century Skills, fremtidens kompetencer, og hvad fremtiden
kalder på i forhold til udviklingen af folkeskolen. Kirsten taler ind i en strategisk forståelse
af fremtidens skoleudvikling, mens Mette sætter fokus på, hvordan det kan folde sig ud i
konkret praksis i samspil med eleverne. ”Autens” arbejder med strategisk og praksisnær
skoleudvikling, nye læringsformer og fremtidens læringsmiljøer.
Konsulenthuset er internationalt anerkendt med samarbejdsflader til lang række af
verdens mest inspirerende og progressive skoler og leder blandt andet netværket Global
Schools Alliance.

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Hvilke kompetencer skal fremtidens medarbejdere i folkeskolen have? Og uddanner vi så
de medarbejdere, vi har behov for eller uddanner vi til en skole, der var engang?
Paneldebatten tager udgangspunkt i formiddagens program og paneldebattørernes
forskellige positioner.
Hver panel debattør giver et kort oplæg med deres fokus på fremtidens kompetencer og i
særdeleshed hvilke kompetencer, de mener pædagogiske medarbejdere skal have.
Med de forskellige positioner, der er i panelet ønsker vi en debat, der udfordrer både
tænketankens medlemmer samt debattørerne imellem.
I panelet sidder (i hvert fald):
Tina French Nielsen, Rådmand fra Ålborg kommune
Trine Ankerstjerne, Uddannelsesleder fra UC Absalon, pædagoguddannelsen
Jesper Jensen, Uddannelsesleder fra UCN, pædagoguddannelsen.
Kirsten Panton, Fremtidens skole, Autens
Mediator for debatten er: Louise Fredbo-Nielsen

Kl. 14.15

Pause

Kl. 14.30

Opsamling på dagen.
Beskrivelse af fremtidens lærer og pædagoger holdt op imod dagens debat og oplæg.
Vi bliver digitale og alle skal medbringe telefon eller Ipad, der kan QR scanne.
Opsamlingen bliver en fælles Padlet.

Kl. 14.55

Afslutning og farvel.

Husk at hver medlemskommune kan deltage med 5 pladser – så brug dem.
Tilmelding skal ske senest den 29. september med til arrangementer@gladsaxe.dk med angivelse af
antal deltagere og navne.
Læs kort introduktion af oplægsholderne på næste side.

Om oplægsholderne:
Kirsten Panton er senior associate advisor i fremtidens skole og har solid erfaring på europæisk niveau
fra skoleverdenen. Hun kommer fra en stilling som Western Europe Director for Teacher Engagement i
Microsoft Education, hvor hun har ledet Microsofts strategiske initiativer, udviklingsprojekter og
samarbejder med lærere, skoleledere, uddannelsesinstitutioner, politikere m.fl. i Vesteuropa.
Tidligere har hun haft ledende stillinger på både Niels Brock og Roskilde Handelsskole med stærk fokus
på kvalitets- og personaleudvikling på egen skole og på tværs af sektoren.
Mette Hauch er seniorkonsulent og specialist i 21st century learning design. Mette træner og coacher
ledere, lærere og pædagoger i 21st skills og nye praksisformer, ofte sammen med tidligere elever. Hun
er ledende dommer for STIL, når elever fra hele landet præsenterer innovative opfindelser i C.R.A.F.T.regi (tidligere Toolcamp) og rådgiver også landets store arkitektfirmaer i skoledesign.
Mette har en baggrund som lærer på Hellerup Skole og siden digitaliseringskonsulent i Gentofte
Kommune. Hun er Microsoft Innovative Educator Fellow og vandt i 2010 Microsofts World-wide
Innovative Educator Award foran 200.000 læringsforløb fra hele verden.
Louise Fredbo-Nielsen er cand.merc i International Business & Politics fra CBS, Sciences Po i Paris og
Guanghua School of Business, Beijing. Louise rejser verden rundt som fremtidsforsker og arbejder med
alt lige fra små iværksættere i Baltikum, til Microsoft og Columbia University i USA. Louise er for tiden
særligt optaget af trenden high tech - high touch, som handler om, at jo mere teknologisk verden
bliver, jo mere får vi brug for berøring, fællesskaber og stærke relationer.

