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8:15-9:00

9:30 - 10:15

9:00 - 9:30

10:15 - 10:30

10:30 - 11:10

Registrering, kaffe og croissant

Wizkids introduktion og velkommen - Jonas Henrik Lund, Wizkids

Kaffepause

Sprog  og læring Google Workspace for Education

Google Cloud’s GDPR commitments 
(virtuelt oplæg)
Fenitra Ravelomanantsoa
Head of International Data Transfers & Privacy 
Regulatory Engagement i EMEA - Google 

This session will provide you insight into Google Cloud’s 
GDPR commitments and how we help our customers 
in their compliance journey. We will also focus on how 
we support our customers in conducting a proper data 
protection impact assessment of our cloud services 
following Datatilsynet’s decision on Helsingør.

Elever i og med læse- og 
skrivevanskeligheder i overgangen mellem 
grundskole og ungdomsuddannelse
Anja Bols Slåttvik
Lektor og koordinator for HF-forløb - Campus Holstebro
Dette oplæg bygger på mange års erfaringer med at 
undervise elever med læse- og skrivevanskeligheder i 
HF. Fokus vil være på læse- og skrivedidaktik, -teknik 
og -strategier. Herunder kommer Anja Bols ind på 
tilegnelsen af fagsprog via LST, accept af LST samt 
troen på at fejl er vigtige for at lære. 

Der vil blive taget udgangspunkt i praksiseksempler 
på Nørre Nissum.

Implementering af LST for alle i 
Høje-Taastrup Kommune
Tina Rønberg Nielsen
Sprog- og læsekonsulent - Høje-Taastrup Kommune
Tina Rønberg vil fortælle om, hvordan kommunen 
har arbejdet med en LST-indsats for alle – og har 
haft særlig fokus på ordblinde elever. I dette oplæg 
gives et forvaltningsperspektiv på implementering af 
indsatsen ”LST for alle”.

Oplægget dykker ned i kompleksiteten omkring at 
skabe en mindre forandring på skoleområdet fx at der 
er behov for at alle aktører rundt om eleven guides.

11:10-11:45 Netværk og udstillere

I Danmark har vi meget, der er værd at være stolte af. En af dem er vores måde at drive skole på. For vi har 
nemlig skabt en skole, der præsterer i verdensklasse! 
Til Wizkids Konferencen vil du kunne høre Anders Peter og Casper, fra Verdens bedste danske skole, fortælle 
mere om, hvordan det hænger sammen. 

På en levende og underholdende facon tager de dig igennem forskning, fakta og fortællinger, der er om den 
danske grundskole.

Har vi virkelig verdens bedste skole i Danmark? 
Casper Rongsted & Anders Peter Nielsen
Undervisningskonsulenter - Verdens bedste danske skole
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12:25-13:30

14:10-14:20

15:00 - 16:00

Frokost og netværk med udstillere

Kaffe og kage

Vidensdeling, netværk og Chromebook-konkurrence

 

 

 

11:45 - 12:25

13:30 - 14:10

14:20 - 15:00

Praksiseksempler fra undervisning i brugen af TxtAnalyser
Anne Stougaard 
Læringsleder - Giersings Realskole
Med afsæt i de 7 fremstillingsformer inden for danskfaget stiller Anne skarpt på sproget som udgangspunkt 
for arbejdet med at forstå og skrive tekster. Der vil være en kort gennemgang af TxtAnalyser funktioner 
efterfulgt af praksiseksempler med i litteraturundervisningen og i elevernes skriftlige fremstilling. Med 
afsæt i et funktionelt sprogsyn vil Anne vise eksempler på, hvordan TxtAnalyser også kan bruges i 
fremmedsprogsundervisningen til at udvikle elevernes arbejde med sprogets indholdside. Afslutningsvis 
præsenteres en guide til lærere og eleverne i arbejdet med TxtAnalyser.

KCL´s best practice vedr. stilladsering, undervisning og motivation af ordblinde elever
Annemette Stoklund & Birgitte Hougaard Bønding  
Læsekonsulenter, Kompetencecenter for Læsning - Århus Kommune
I oplægget deler KCL deres erfaringer og didaktiske viden om et inkluderende læringsmiljø der fremmer og 
understøtter ordblinde elevers behov for anvendelse af LST. Fokus er på inkluderende strategier i klasserummet. 
Oplægget rummer konkrete eksempler på, hvordan KCL arbejder med stilladsering, som skaber motivation. Der vil 
være eksempler på, hvorfor skriverammer og guidning er nødvendigt med særligt fokus på tale til tekst, og hvordan 
eleven støttes i at være selvkørende i en krævende strategi. Oplægget har fokus på hvilke krav en inkluderende 
praksis stiller til læringsmiljøet, så elever i skriftsprogsvanskeligheder kan deltage på lige fod i klassen.

Google Workspace som redskab til at skabe 
innovation og fremdrift
Lars Lyngsøe Højbjerg & Morten Ulstrup
IT-Konsulenter - Rebild og Glostrup Kommune 
Oplægget tager afsæt i praksiseksempler i brugen af Google Workspace 
i Rebild og Glostrup Kommune. Herunder, hvordan, og hvorfor, brugen af 
it i undervisningen ændres, når man arbejder på chromebooks i Google 
Workspace. Oplægget vil desuden omhandle sikkerhed og persondata, 
og hvordan det administreres i Google Workspace.

Nyheder om EduLife og Google Workspace
for Education
Kasper Wessmann
EduLife Product Owner - Wizkids
Kasper Wessmann fra Wizkids fortæller om spændende nyheder i 
EduLife og Google Workspace for Education. Hør bl.a. om Fællesdrev 
(et sikkert miljø for filer), Compliance (etiketter / labels),  Edulife 
Data transfers og Edulife Dashboard.

Relationer mellem børn og deres lærere og pædagoger påvirker både børnenes faglige udbytte, deres 
relationer til hinanden, deres mentale sundhed og deres fremtid. I oplægget beskrives konkrete kendetegn 
ved den praksis, der understøtter positive relationer, og den relationskompetente praksis relateres til 
samspillene med børn med ordblindhed. 
Louise Klinge er børne- og skoleforsker og forfatter til en række bøger. Hun vandt i 2017 Ph.d.-Cup for sin 
formidling om professionel relationskompetence. 

Relationskompetent praksis i mødet med børn 
med ordblindhed
Louise Klinge
Børne- og skoleforsker, ph.d. - Eduk
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