12 tankar om skolans
digitalisering

Varmt välkommen till en högaktuell kväll där Edward
Jensinger delger oss sina tankar om skolans digitalisering
och kopplingen till läromedel.
Gleerups deltar genom VD Åsa Steholt Vernerson.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund deltar genom
SLFF:s medlemsombud Frida Engman.
Dag och tid:
		
Plats: 		
		
Kostnad:
		
Förtäring:
		
Anmälan:
		
		
		
		

Måndag den13 mars, kl. 18.00–20.00.
Matig smörgås serveras från kl. 17.30.
Malmö, Gleerups,
Hans Michelsensgatan 9.
Gratis för SLFF:s medlemmar.
Övriga betalar 150 kr.
SLFF bjuder på kaffe, te
och en matig smörgås.
Senast måndag den 6 mars till
Frida Engman, medlemsombud SLFF,
frida.engman@slff.se, tfn. 08-440 84 80.
Begränsat antal platser.
Först till kvarn gäller.

”
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Edward Jensinger har en bakgrund som rektor, utbildningschef och områdeschef och har i många år varit tongivande
i den offentliga debatten om skolans digitalisering i såväl
sociala medier som i föreläsningssammanhang och krönikor.
Han är författare till boken 12 tankar om skolans digitalisering där han delar med sig av sina erfarenheter av digitala
förändringsprocesser och ger läsaren en del konkreta tips att
själv arbeta vidare med.

Det är (…) rimligt att tro
att själva digitaliseringen
underlättas om det finns
läromedel av hög kvalitet
för lärare att nyttja. Alla
vet ju hur belastande det
är för lärare att producera
dessa lärresurser själva.
Och hur svårt det är att få
till spridning av de produktionerna för andra att
nyttja. Jag är rätt säker på
att läromedelsvägen är en
god väg att gå om vi vill få
rejäl effekt på IT i skolan.

Resekostnadsbidrag kan utgå för SLFF-medlemmar, som
fått inbjudan till detta lokala arrangemang, med 17 kr/mil
tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige. Belopp
under 100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning utbetalas
endast ett resebidrag.
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Edward Jensinger
http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.se/2015/01/
statlig-intervention.html

