Folkhögskolornas
Digitaliseringskonferens
Välkommen till folkhögskolornas Digitaliseringskonferens på Hagabergs folkhögskola!
Konferensen riktar sig främst till dig som är lärare eller skolledare inom folkhögskolan.
Ta chansen att lyssna till intressanta föreläsare och diskutera kring digitaliseringens
utmaningar och möjligheter för folkhögskolornas pedagogiska arbete.
Tid: torsdagen den 12 oktober kl 10-16
Plats: Hagabergs folkhögskola, Södertälje
Kostnad: 650 kr, inklusive för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Anmälan: senast 22 september via https://goo.gl/forms/mRwc9aohePQx9LLx1
Registrering utanför matsalen från kl 09.00. Konferensen börjar kl 10.00.
Fika finns från kl 9.00 i matsalen.
Vi arrangerar också ett digiUP-seminarium: ”digiUP - digital inkludering för alla”, den 11 oktober på
Hagabergs folkhögskola. Enkelt för dig som vill delta på båda arrangemangen. Inbjudan och program finner du här.
Hagabergs folkhögskola
Erik Dahlbergs väg 60, 152 70 Södertälje, 08-550 910 00, www.hagaberg.fhsk.se. På hemsidan finns
information om transport till skolan. Enklast är pendeltåg från Stockholm mot Södertälje, stig av vid
Östertälje station, sedan promenad eller buss 753 som stannar utanför Hagabergs folkhögskola. För
tider se www.sl.se. Från tågstationen Södertälje Syd till Hagabergs folkhögskola blir taxikostnaden
mindre om ni förbokar via Hagabergs folkhögskolas avtal. Vi rekommenderar även samåkning.
Boende
Vill du övernatta på folkhögskolan kontaktar du konferensavdelningen. Meddela att du deltar på
konferensen: 08-550 910 06, konferens@hagaberg.fhsk.se. Trådlöst internet finns på alla rum.
Tillgänglighet/hjälpmedel
Vissa lokaler har hörslinga i lokalerna. Konferenslokalerna ska vara tillgänglig för rullstol.
Kontakt på nätet
Gå med i Facebookgruppen ”IKT i folkhögskolan” och delta både före, under och efter konferensen.
Vi använder också #folkflex i sociala medier.
Kontaktpersoner
Ulrika Knutsson 070-640 84 52, Magnus Hägg 070-885 72 50

Program Digitaliseringskonferens
9.00		

Registrering och fika

10.00		

Inledning med praktisk information i Hagabergshallen

10.10		
		

Möjligheter med digitalisering
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

10.30		
		
		
		
		
		

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar i folkhögskolan
Cecilia Bjursell, forskare och centrumledare för Encell – Nationellt centrum för
livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.
Encells uppdrag är att arbeta med kunskapsspridning samt forskning och utveckling
inom området livslångt lärande. Har medverkat vid arbeten kring utveckling och
kvalité i folkbildningen. (T ex rapporten “Folkbildningens frihet och värde”, 2016)

11.30		
		

Digitalisering - utmaningar och möjligheter för folkhögskolorna
Inledning inför eftermiddagens öppna seminarier.

12.00		

Lunch

13.00-15.00
		
		

Seminariepass: Digital pedagogisk praxis och utvecklingsarbete på folkhögskolor
Praktiska exempel från folkhögskolor och några praktiska exempel på forskning och
utveckling samt material för digital praxis.

		

Välj två av seminarierna A B C D när du anmäler dig via anmälningsformuläret:

		

		A: ”Människan, maskinen och livslångt lärande. Framtidens jobb - allmän med		
borgerlig bildning i 2020-talet!” Jan Svärdhagen, fd föreläsare Högskolan i Dalarna.
		B: ”Konkreta tips för kollegialt lärande. Digitala möjligheter för att förenkla
		
lärarens arbete på folkhögskolan” Ulrika Knutsson, Åsa folkhögskola.
		C: ”Öka kommunikation och aktivitet på kursen. Konkreta tips för att
		
kommunicera på olika sätt: lärare - kursdeltagare och kursdeltagare - kursdeltagare”
		
Kristen Dean, Runö folkhögskola
		D: ”Kreativa processer & digitala verktyg - om feedback som pedagogisk
		
metod” Elisabeth Markuula Norin, Hellidens folkhögskola.
14.45-16.00

Kaffe finns att hämta i matsalen

15.00-15.45 Öppna seminarier kring digitalisering i folkhögskolan.
		Knytkalas med fritt mingel där ni själva bidrar med miniprogrampunkter för information,
		
samtal och erfarenhetsutbyte. Du sätter upp dina val på tavlan vid entrén under dagen.
		
Roligt om många delar med sig av funderingar, erfarenheter och goda exempel.
15.45-16.00
		
		

Avrundning
Önskemål kring fortbildning kring digitala verktyg och pedagogik.
Bildande av nätverksgrupper. Konferensen avslutas.

