
I 2021 kan vi, grundet Covid-19, ikke holde Danmarks Lærings-
festival i Bella Center, som vi plejer. Men I kan stadig glæde jer! 
Sammen med Skolemessen i Aarhus arbejdes der på højtryk på 
at udvikle Læringsfestival online 2021. Et landsdækkende online 
koncept, som når ud i alle dele af landet.

Lad os derfor ses den 1.-4. marts 2021 til Læringsfestival online

Hver dag fra mandag til torsdag i uge 9 kan I på Læringsfestival 
onlines platform møde udstillere, høre inspirerende oplæg, få 
faglig inspiration og netværke – alt det, I plejer og nu med mulig-
hed for, at endnu flere kollegaer kan deltage omkring Festivalen. 
Med Læringsfestival online skaber vi en fleksibilitet på skolerne, 
der netop muliggør, at mange af de, der normalt ikke har kunne 
deltage i Danmarks Læringsfestival, denne gang får muligheden 
for at deltage. 

Læringsfestival online er opbygget, som I kender det fra Danmarks 
Læringsfestival i Bella Center. Der er den gratis udstillingsdel med 
udstillere, faglige sparringer, netværk og gratis oplæg. Sideløben-

de afholdes betalingskonferencen, hvor man ved tilkøb af konfe-
rencebillet får adgang til flere dages oplæg og debatter fra både 
danske og internationale keynotes. Der arbejdes på at lave gode 
pristilbud til skolerne, sådan at disse kan deltage i konferencen 
med alle medarbejdere.

Med det online koncept lægger vi op til, at I ude på skolerne og 
i kommunerne kan sammensætte jeres helt egen Læringsfestival 
online. Det kan hos jer være en anledning til at samle fagteamet 
på skolen eller måske mødes på tværs af kommunen til et fælles 
arrangement. Måske planlægger I at ’mødes’ med tidligere studie-
kammerater og samle op på den fælles faglighed? I sammensætter 
selv det program, der passer netop til jer, jeres interessefelter og 
tid. 

I skrivende stund er vi, der arbejder med Læringsfestival online, 
i fuld sving med at udvikle og forme konceptet. Der er masser af 
ubekendte, men mest af alt ser vi en masse muligheder. I særde-
leshed begejstres vi over, at vi med det online koncept kan være 
med til at understøtte og styrke den lokale deltagelse og sætte 
gang i den faglige debat ude på den enkelte skole. 

Læringsfestival går online 
– og I er alle inviteret med
Af Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent og medarrangør af Læringsfestival online 2021

Hvad kan I allerede nu gøre?

•	 Sæt X i kalenderen de fire dage – når 
program og platform offentliggøres, sam-
mensætter I det program, som passer til 
jer, og planlægger præcis, hvornår I er på 
Læringsfestival online sammen.

•	 Snak med kollegaer, leder, kommunale 
netværk om, hvordan det kunne være 
interessant for jer at deltage på Lærings-
festival online.

•	 Hold øje med nyt på hjemmesiden – 
www.danmarkslæringsfestival.dk.

•	 Kontakt evt. medarrangør Rikke Egeberg, 
rieg@pha.dk, 7248 1943 for yderligere 
info eller input.
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Et program for en eftermiddag med 
teamet på Læringsfestival online kunne 
fx se sådan ud:

Besøg hos relevante udstilleres digitale stande
Her får I nemt et overblik over nye læringsressourcer til faget: 
Kig på deres hjemmesider, hør deres inspirationsvideoer, se 
præsentationer og dyk ned i specifikke materialer. Måske 
finder I der ressourcer såsom podcasts og præsentationer, som 
I kan hente ned. 
De relevante udstillere søges nemt frem i platformens søge-
funktion.

Deltag i online-fagdate
En fagdate faciliteret af en konsulent fra CFU, hvor teamet 
også ville møde andre kollegaer fra hele landet med samme 
fagspecifikke fokus. Fagdaten er tilmeldt på forhånd.

Hør 1-2 gratis, kortere oplæg af relevans for teamet
Oplæggene har I fundet i det alsidige program for gratis op-
læg. Da en del af oplæggene er optaget på forhånd, I kan se 
og høre dem, lige når det passer ind i jeres program. Efter-
følgende har I plads til at reflektere sammen over indholdet 
– måske over en kop kaffe og kage (den må I dog selv sørge 
for :-).

Onlinemøde med udstiller, der er særligt interessant for jer
Mødet har I booket på forhånd inde på platformen, og det er 
også derfra, at I mødes. Her kan I få svar på helt specifikke 
spørgsmål, sparring og kvalificering af jeres drøftelser.
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