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PROGRAM�

 9.30 - 10.00 Ankomst, registrering og kaffe�

10.00 - 10.15  Velkomst� v/Steffen Svendsen, direktør, Højskolen for Videreud-�
dannelse og Kompetenceudvikling & Hanne Wacher Kjærgaard,�
Videncenterleder, CELM - Center for e-læring og medier�

10.15 - 11.30  Hvor var vi? Hvor er vi? Hvor kan vi komme hen?�
V/ Peter Olaf Looms�
Peter Looms har arbejdet med forskellige former for teknologi-�
støttet undervisning og læring siden 1971. For 20 år siden sad�
han i udvalget vedrørende teknologistøttet uddannelse som førte�
til mange initiativer inden for e-learning i Danmark.�
Han giver et historisk rids over brugen af informationsteknologi i �
uddannelser siden da, ikke mindst vores ændrede opfattelser af�
didaktikken og læring. Med udgangspunkt i erfaringerne fra uni-�
versitetsuddannelser i Danmark, Australien, Hong Kong og New�
Zealand giver han et personligt bud den fremtidige udvikling -�

  e-learning i et globaliseret samfund.�
Læs mere om Peter Olaf Looms her >>�

 Oplægget holdes direkte fra Hong Kong.�

11.30 - 12.00  Workshoppræsentation�
Workshopholderne præsenterer kort deres workshops. Alle work-�
shops afvikles to gange.�

12.00 - 12.45  Frokost�

12.45 - 13-30  Første workshoprunde�

13.30 - 13.45  Pause�

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE�
KONFERENCEN HAR FOKUS PÅ FORSKELLIGE TEMAER, DER ER RELEVANTE FOR DE�
PÆDAGOGISKE SAMARBEJDSFLADER, DER EKSISTERER I ET NETBASERET UDDAN-�
NELSESMILJØ SÅSOM BIBLIOTEKSFUNKTIONEN, PRAKTIKKOORDINERING, STUDIE-�
ADMINISTRATION, STUDIEVEJLEDNING, IT-SUPPORT, LEDELSE M.M.�
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13.45 - 14.30  Anden Workshoprunde�

14.30 - 15.00  Kaffe�

15.00 - 16.00  Internationale perspektiver:�

15.00 - 15.30  Is anybody out there?�
Dekan Per Holten Andersen, LIFE:�
Internationaliseringsstrategien på LIFE - muligheder og udfor-�
dringer.�
- Hvad skal der til for at tilbyde global uddannelse?�
Se interview med�Per Holten Andersen her >>�

15.30 - 16.00 Alle danskere kan jo engelsk (?) - men kan de også�
undervise på engelsk?�
Birgit Henriksen, lektor, ph.d., Center for Internationalisering og�
Parallelsproglighed, KU:�
”Engelsk bliver i stigende grad brugt i uddannelsessystemet - ikke�
blot i form af øget anvendelse af engelsksproglige materialer og�
resurser - men også som det undervisningssprog som bruges i�
interaktionen mellem underviser og studerende. Mange under-�
visere har givet gode sproglige kompetencer på engelsk, men�
betyder dette så at overgangen fra at bruge dansk til engelsk�
også forløber helt gnidningsfrit for den enkelte underviser? Jeg vil�
i mit oplæg give nogle eksempler på forskning om engelsksprog-�
et undervisning i en dansk kontekst og give et bud på nogle af�
de udfordringer, som er forbundet med at undervise på engelsk.”�
Læs mere om�Birgit Henriksen her >>�

16.00 - 16.15 Tak for i dag, input og udblik til næste konference i Net-�
værk for netbaserede uddannelser�
v/Helen Arvad Clemensen, Pædagoguddannelsen Aabenraa, UC�
Syddanmark,�
Henrik Tarp Vang, Professionshøjskolen UCC, Stine Del Pin�
Hamilton, Pædagoguddannelsen Midt-Vest, VIA UC, Hanne�
Wacher Kjærgaard, CELM – center for e-læring og medier, VIA�
UC.�
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Torsdag den 1. december 2011�

Sted�
VIA Univercity College�
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Tilmelding�
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Tilmeldingsfristen er den 21. november 2011�
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.�

Tid til fordybelse�

KONTAKT�
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Workshops  

1. Biblioteksfunktionen v/biblioteksleder VIA Bibliotekerne, Campus 
Viborg, Claus Bjerg, VIA UC.  
Hvilke særlige udfordringer stiller en netuddannelse til biblioteks-
funktionen? Kan/skal der arbejdes med elektronisk materiale i et større 
omfang? Kan der stilles større krav til biblioteket i forhold til at støtte de 
studerendes informationssøgningskompetencer? 
 

2. Netstuderende i praktik v/praktikkoordinator Birte Ejlersen, 
Pædagoguddannelsen Midt-Vest, VIA UC 
Erfaringer fra den netbaserede pædagoguddannelse i VIA UC vil danne 
baggrund for en række overvejelser om udfordringer ved at administrere 
praktikpladser der er geografisk spredt, netstuderendes høje krav til 
praktiksteder samt praktikstedernes fordomme overfor studerende fra 
uddannelsen. Derudover vil der blive sat fokus på de muligheder de 
netbaserede læringsmiljøer åbner, for et større samarbejde mellem 
uddannelse og praktiksteder.  
 

3. Hullerne i og imellem konferencerne på nettet v/lektor Ester 
Gregersen, Pædagoguddannelsen, UCC 
En undersøgelse af hvordan vi kan arbejde konstruktivt med hullerne, 
det uformelle og ”usynlige” imellem og i konferencerne på en 
netuddannelse med henblik på at underbygge de sociale relationer 
mellem studerende, mellem studerende og undervisere og mellem 
studerende og administrationen/ledelsen på nettet. 

 
4. Studievejledningen v/studievejleder Lis Alminde, 

sygeplejerskeuddannelsen, UCC og Helen Clemmensen, Pædagog-
uddannelsen, UC SYD.dk 
Hvordan sikrer man kvalificeret og etisk forsvarlig studievejledning online 
- i forhold til de tekniske muligheder, der findes – Skype, telefon, chat, 



 

 

konferencer etc. – og er den studievejledning, man laver face to face, så 
anderledes, når det drejer sig om en netbaseret uddannelse? 

 
5. Ledelsen v/uddannelsesleder Ulrik Andersen, Pædagoguddanelsen 

Midt-Vest, VIA UC. 
Hvilke udfordringer og muligheder ses i en netbaseret uddannelse fra et 
ledelsesperspektiv? Der vil blandt andet blive sat fokus på, hvordan 
netuddannelsens erfaringer med nye undervisningsformer og didaktiske 
tilgange kan bidrage til den øvrige undervisning på uddannelsen, samt 
hvordan netuddannelsen stiller særlige krav til administration af 
uddannelsen. 

6. It-afdelingen og -supporten v/it-udviklingsleder René Storgaard 
Madsen, VIA UC. 
I et netbaseret uddannelsesmiljø er it-afdelingen en væsentlig, 
understøttende samarbejdspartner ift. alle aktører: De studerende 
(Organisering af support, info, vejledninger, tekniske standarder), 
underviserne (Organisering af tekniskbistand, support, info, vejledninger, 
forfatterværktøjer og tekniske standarder), administrationen (Integration, 
selvbetjening, arbejdsgange og it-understøttelse af adm. processer) og 
hele uddannelsen (Rådgivning: økonomi, tekniske standarder, 
muligheder og barrierer.) Om erfaringer og dilemmaer. 

 

 


	Rundt om den netbaserede uddannelse
	Workshops



