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Studieresa till BETT med goda exempel
från London och Sverige – ”Vi har fått
digitaliseringen att funka”
Vad vinner vi på att jobba digitalt i skolan? Vad finns det för olika lösningar
och hur förbereder vi oss för att lyckas med implementeringen av digitala
arbetsmetoder i vår organisation?
Följ med på studieresa till London under BETT-mässan och se hur andra
skolor har gjort, både i London och i Sverige.
Ur programmet:

•

•

•

Vi besöker Benhurst Primary school som på några år har gått från
att vara en helt analog skola till att idag ha interaktiva skärmar i
alla klassrum och Chromebooks/iPads/datorer till eleverna.
Lärare och elever jobbar kollaborativt med hjälp av mjukvarorna
i SMART Learning Suite och arbetar metodiskt med sociala
medier för att inkludera föräldrar och lokalsamhället i skolans
arbete.
Martin Larsson, utvecklingsstrateg, berättar hur han har arbetat
fram visioner och strategier för digitala verktyg och
arbetsmetoder i bland annat Norrköping och Finspång, samt hur
implementeringen sedan har gått till praktiskt.
Per Roslin, produktspecialist och pedagog på Netsmart, delar
sina erfarenheter av att utarbeta väl fungerande strategier för
implementering av digitala verktyg och digitala arbetsmetoder
tillsammans med skolor, skolområden och kommuner i hela
Sverige.

Under en heldag går vi på djupet med vad som krävs av en organisation som
ska gå över till digitala arbetsmetoder. Vad behöver man tänka på och hur
formulerar man visioner och implementeringsplaner?
Vår förhoppning är att deltagarna ska komma hem med inspiration, nya
insikter och ett första utkast till en egen implementeringsplan att bygga
vidare på.
Vi avslutar dagen med en gemensam middag inne i London som ingår i
resans pris.
Dagarna efter workshopen har deltagarna möjlighet besöka BETT-mässan och
få ännu mer inspiration med den nya kunskapen i bagaget.
Få platser. Hög kvalitet.
Antalet deltagare på heldagsworkshopen är begränsat till 15 personer.
Förutom studiebesök kommer vi att träffa föreläsare och delta i workshops.
För att de samtalen ska bli så givande och djupa som möjligt vill vi inte vara
för många. Först till kvarn…
Pris 3 450:-+ moms/person inklusive:

•
•
•
•
•
•

Studiebesök
Föreläsning
Workshops
Gemensam middag
Möjlighet att få hjälp med bokning av resa samt boende
Möjlighet att arrangera ytterligare studiebesök de närliggande
dagarna

Mer information
Läs mer om studieresan på Forum Byggas Skolas hemsida >>
Anmälan
Anmälan sker till Magnus Anclair på Bygga skola via e-post:
Magnus.anclair@byggaskola.se
Kostnad för program faktureras efter workshopen. Begränsat antal platser,
först till kvarn.
Studieresan arrangeras av Forum Bygga skola och Netsmart AB.
Kontakta oss om du undrar något!
Magnus.anclair@byggaskola.se
Karin.bodin-lind@netsmart.se

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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