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Bli en bättre beställare - Följ med på
studieresa till BETT tillsammans med
Netsmart och Forum Bygga skola
Vad betyder digitaliseringen av skolan för er? Hur ser er vision ut och hur ska
den implementeras?
När en ny skola ska byggas är det en mängd frågor man behöver fundera på.
Några av dem är
•
•

Vilken IT-infrastruktur som krävs
Hur den fysiska miljön ska utformas

•
•

Vilka läromedel man ska arbeta med
Hur verksamheten ska organiseras

Forum Bygga Skola bjuder in till en heldagsworkshop i samband med BETTmässan i London. Vi resonerar kring olika vägval av vision och konkretiserar
vilka frågor man bör ställa sig själv för att formulera sina behov. Utifrån det
formulerar vi frågor att ställa leverantörer av digitala läromedel och digitala
verktyg för att möta behoven och samtidigt få det att samspela med de
fysiska lärmiljöerna.
Välkommen till en workshop där vi resonerar och lär oss mer för att bli bättre
beställare!
Ur programmet:
•
•
•

•

•
•

Vi besöker skola i London som arbetar med digitala verktyg och
får inblick i hur deras vision och implementeringsstrategi ser ut.
Vi får en föreläsning om hur en av Sveriges största kommuner
resonerar kring vision och hur den ska implementeras praktiskt.
Vi arbetar i workshop med de frågor vi behöver ställa oss själva
för att i nästa steg kunna ställa relevanta frågor till våra
leverantörer.
På eftermiddagen tar vi med oss frågorna vi arbetat fram och
besöker ett antal utställare på the Bett Show. (The Bett Show är
en av världens största mötesplatser kring undervisning och
digitalisering.) Vilka svar får vi?
Vi summerar våra intryck i en avslutande workshop.
På kvällen avslutar vi med en gemensam middag inne i London
som ingår i resans pris.

Läs mer och anmäl dig här.

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, Manico,
AVerVision och ErgoXS.
Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och
organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer
måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga

resurser.
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