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13. og 14. maj 2011 
 

 

 

 

*Programændringer kan forekomme 
 

 

 

 

*Program for Fagmessen i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød 

 
 

Fredag den 13. maj 2011 
 

Kl. 10.00   

Åbning af messen  

 

Kl. 11.00    

Skole for børnene eller børnene for skolen? Skole og Forældres 

formand Benedikte Ask Skotte 

 

Kl. 11.45 – 12.30 Miniseminarer  

  
IT i skolen, Lektor Dorthe Carlsen, UCsyd,   
Mere it i skolen. Men hvorfor og hvordan? Oplægget sætter spot på it 
som en del af skolens hverdag – som en udfordring og som et 
potentiale – og kaster et blik dels på de it-baserede læremidler og dels 
på de kritiske kompetencer, som det er nødvendigt eleverne tilegner 
sig, når man bare lige kan google det.  

  
Fysisk aktivitets betydning for børns læring og generelle 
sundhed, Lektor, Karsten Froberg, Centerleder RICH (Center of 
Research in Childhood Health). 
Hvordan kan skolerne hjælpe med til at sætte skub i børns fysiske 
aktivitets niveau? 
 
 
 

 
Flekstid for de store elever, Jan Lagoni, Skoleleder, Vorbasse skole 
Udskoling på Vorbasse skole, et bud på fremtidens skole.  
Eleverne i udskoleingen på Vorbasse skole tilbydes bl.a. flekstid, 
kontaktlærer og holddeling på tværs af klasser og årgange. 
  

  

Minimesse - For messens udstillere. Udstillere præsenterer deres 

”produkt”  

 

 

Kl. 14.00    

Paneldebat: Fremtidens skole. 

 Deltagere:  

Charlotte Dyremose, C, fmd. for Folketingets uddannelsesudvalg,  

Christine Antorini, A, uddannelsesordfører,  

Jane Findahl, KL, formand f. børne- og kulturudvalget,  

Dorthe Lange, Danmarks Lærerforening,  

Vera Rosenbeck, formand, Danske skoleelever,  

Benedikte Ask Skotte, landsformand, Skole og Forældre  

 

 

 



Skolen i fremtiden 2011  
 

13. og 14. maj 2011 
 

*Programændringer kan forekomme 

 

 

 

Lørdag den 14. maj 2011 

Kl. 10.30 – 11.15 Miniseminarer  

 
Future College - udskoling på en ny måde, Lene Jensby Lange, 
skoleudviklingskonsulent, autens 

Brugerdrevet innovation på vej mod en ny platform for udskoling 

 

Øvelse gør mester ! EMU og Træneren, Jytte Fromberg, EMU-

redaktionen/elevuniverserne på Danmarks Undervisningsportal 

emu.dk 

At blive god til noget handler om læring – og træning. På Træneren 

 kan du sammen med dit  barn træne  faglige  færdigheder hjemme - 

”Brain-fitness”. Og på EMU er der opgaver, quiz, it-værktøj og fagligt 

indhold til mange gode hjemmearbejdstimer. Du kan også kikke 

læreren over skulderen og se, hvordan de arbejder med integration af 

it i undervisningen.   

 

Trivselsambassadører - Når forældre aktivt tager medansvar for 

trivslen på skolen, Bent Ø. Larsen, Skole og Forældre  

God trivsel er et vigtigt grundlag for at eleverne kan lære optimalt. 

Som trivselsambassadører på skolen kan forældrene være med til at 

arbejde for de gode relationer mellem alle skolens parter.  

   

Kl. 11.30 Undervisningsminister Troels Lund Poulsen 

 Det vil vi med folkeskolen? 

 

Minimesse – For messens udstillere. Udstillere præsenterer deres 

”produkt”  

 

Kl. 13.00 – 13.45 Miniseminarer  

 

Elevdemokrati i skolen, Ida Ekman, Danske Skoleelever 

Elevrådet og elevdemokratiet er med til at danne, uddanne og forme 

fremtidens borgere og forberede eleverne på at deltage i et 

demokratisk samfund.  

 

Den coachende forældreadfærd - Et supplement til 

børneopdragelsen v/Dagnæsskolen, Horsens 

På Dagnæsskolen har vi de sidste år tilbudt coaching til såvel elever 

som medarbejdere. Nu tager vi næste skridt og tilbyder et kursus i 

TeenageCoaching samt i ForældreCoaching. 

Et stærkt samarbejde mellem forældre og skolen er af stor betydning, 

for at sikre den bedst mulige skolegang for dit barn. I den forbindelse 

er det vores klare opfattelse, at kendskab til coaching vil kunne styrke 

din evne til at støtte dit barn.  

Lars M Hansen, Skoleleder / Coach-Innovation,Lene Månson , Lærer og ICC certificeret 

coach/ maanson Coach& IT, Anne H. Andersen, Lærer og ICC certificeret coach / 

coach aholta 

 

Hvorfor skal forældre blande sig i skolen? Psykolog Ole Kyed, 

medlem af Børnerådet.  

Forældre er en ressource for deres barns læring. 


