
Alle skal sidde på en stol med et 
navneskilt af den rigtige farve: 

 
Albertslund = Blå 
Glostrup = Grøn 



Forløbet 



Program for workshop 

Velkomst 
Digitale dimensioner i børnelivet 
v/ Education Development Executive Rasmus Borch, Apple 

Pause   
At blive konkret om gevinsterne – oplæg og 
gruppearbejde 
v/ seniorkonsulent Astrid Starck, Implement 

Refleksion og gave  
Afrunding 
v/ direktørerne  

 
Tak for i dag  
 



 
 
Hvorfor har vi særligt fokus på gevinster i dag? 



 
 

Twitter & Digital ledelse på dagens workshop 
 
Følg med eller skriv på: #digitalledelse 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvorfor Twitter? 

Forskellige kanaler, forskellige formål  
Mundtlig samtale, opslagstavle, læserbrev, opslag på Facebook, billede på Instagram, et 
feed på Twitter.  

Faglig videndeling med ligesindede: #digitalledelse | #skolechat | #bhvchat 
  
Nyheder før andre medier: #huffingtonpost |@KaareSorensen  | #BreakingNews  
 
Myndigheder & politik: @Skattefar | @VestegnsPoliti | #dkpol 
 
Underholdning i real-time: #ChampionsLeague | #eurovision | #XFactorDK 
 
Hvor spiser man brunch i Aalborg? Nogen der har en læreplads til en smedelærling?  
– spørg: #twitterhjerne 
 
 



FAKTA 1: Udviklet af to 
ingeniører på Google 
Cultural Institute i Paris, i 
deres 20% "Innovation 
Time Off".  

til de digitale ledere 
Gave  

FAKTA 3: I dag over 5 millioner på markedet.  

FAKTA 2: Verden så 
det første gang på 
en konference i 
2014.  

Antal solgte 

Dit barn: 

Snart Dengang * Hvis du 
bliver hele 
dagen 

Få den -  
før din 
nabo  

Ekspert: 
Udbredelsen vil 
eksplodere i år.  



Tal sammen med sidemanden om: 
• De to vigtigste pointer jeg tager med hjem fra i 

dag 
• Hvilke digitale kompetencer vil jeg særligt 

arbejde med på baggrund af dagens arbejde? 
 

Send bagefter en mail til dig selv om disse 
punkter fra www.futureme.org. Sæt 
modtagerdatoen til en dag i ugerne op til den 2. 
juni. 
 

http://www.futureme.org/


til de digitale ledere 
Gave  



Trin 1 af 3: Saml delene.  

Google Cardboard – gør-det-selv-sæt:  

Se instruktion 
på:  

Få hjælp til at 
samle den ved 
udgangen - det 
tar kun 5 
minutter  



Trin 2 af 3: Download VR app.  

Google Cardboard  – gør-det-selv-sæt:  

 Brug QR-kode 
eller hent direkte 



Trin 3 af 3: Undersøg verden.  

Google Cardboard  – gør-det-selv-sæt:  



Afrunding 

• Hvad tager vi med os hjem fra i dag – de to vigtigste 
pointer  
 

• Twitter – hvordan har det været at bruge i løbet af dagen 
 

• Hvad sker nu: 
– 2 e-lærings-moduler 
– på dagsordenen på et ledermøde 
– vi mødes vi igen til den sidste workshop i juni 
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