Fjärrundervisning – från teori till praktik
14 september 2017, Umeå
Välkommen till en dag om fjärrundervisningens framtid i den svenska grund- och gymnasieskolan!
Medverkar gör bland andra Eva Durhan, som utrett och alldeles nyligen lämnat rekommendationer
för hur och när fjärrundervisning bör få bedrivas, Peyman Vahedi, rektor för Ådalsskolan i Kramfors
som tidigt utmanade regelverket kring fjärrundervisning och nu utvecklat en egen digital plattform.
Dagens första pass, mellan 9:00 och 10:30, är enbart öppet för projektets deltagare. Från kl 10:30 är
alla intresserade välkomna att ta del av inspelen, samtala med de medverkande och med projektets
deltagare och forskare.
_______________________________________________________________________

Preliminärt program
9.30

Vad har hänt sedan sist? Workshop – endast för deltagare i projektet.

Karin Hermansson, Ifous, Ellen Franzén, RISE Interactive och Gerd Pettersson, Umeå universitet
Återkoppling på och samtal om inlämnad dokumentation och material från tidigare workshops.
10.30

Registrering för externa deltagare och förmiddagsfika

11.00

Välkomna! Inledning

11:15

Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad

Eva Durhan, utredare och enhetschef vid Skolverket.
12.00

Lunch

13.00

Praktik och forskning samverkar för att utveckla fjärrundervisning

Ellen Franzén, RISE Interactive tillsammans med lärare i projektet.
14.00

Em-fika

14.30

Digitalisering 2.0 – så arbetar Ådalsskolan med fjärr- och distanslösningar

Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan i Kramfors kommun.
15.45

Vad krävs för att ge bättre utsikter för fler elever i framtidens skola?

Panelsamtal med Eva Durhan, Skolverket, Åsa Ernestam, SKL, Jörgen From, Umeå universitet, m.fl.
Moderator: Jan Hylén.
16.15

Avrundning – nästa steg

Karin Hermansson, Ifous
16.30

Dagen avslutas
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Praktisk information
Projektet
Detta är det fjärde och sista seminariet inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter
för fler elever, där Umeå universitet, RISE Interactive och Ifous utforskar och utvecklar
fjärrundervisning tillsammans med åtta skolhuvudmän. Arrangemanget görs i samarbete med SKL.
Mer om projektet på Ifous hemsida: http://www.ifous.se/fjarrundervisning/
För vem?
Workshopen riktar sig dels till projektets deltagare och dels till samtlig skolpersonal som har intresse
av att utveckla fjärrundervisning i sin verksamhet.
Det första passet under dagen, mellan 9:00 och 10:30, är enbart öppet för projektets deltagare. Från kl
10:30 och resten av dagen välkomnar vi alla intresserade med kaffe och smörgås, samt ett välmatat
program.
Tid och plats
14 september 2017, 9.00 – 16.30
Umeå Folkets hus, Skolgatan 59, Umeå. Lokal: Loke
Karta:http://kartor.eniro.se/m/OLYMd
Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.
Pris
Boka-tidigt-pris: 1495 kr ex moms, gäller t.o.m. 13 augusti
Ordinarie pris: 1895 kr ex moms, gäller fr.o.m. 14 augusti
I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt dokumentation.
Anmälan
Anmälan görs via www.ifous.se/fjarrundervisning eller direkt via följande länk:
https://sites.legaonline.se/boka/skolporten/book.aspx?eventID=1448581

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera
gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.
Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad
deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före
konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.
Frågor om workshopen
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous
karin.hermansson@ifous.se
Tel: 0760-334810
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