
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETVÆRK FOR DIGITALE TEKNOLOGIER I  DAGTILBUD  
PROGRAM 17. NOVEMBER 2022 KL. 10.00-12.00 

M Ø D E T  A F H O L D E S  V I R T U E L T  V I A  Z O O M  

Tid Programpunkt 
10.00-10.10 Velkomst  

v/ Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

10.10-10.40 Når digitale redskaber skaber fællesskab 

v/ Jacob Knudsen, udviklingskonsulent dagtilbud i Vejle kommune og Klaus Thestrup, 

lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet  

Vi skal gøre erfaringer med at være et netværk -også når vi mødes virtuelt. Vi skal 

høre om og ikke mindst afprøve, hvordan vi kan være nysgerrige på hinandens 

praksis og erfaringer. Vi vil få bedre kendskab til hinanden og involvere os i hinanden 

som netværk. Som en del af dette har vi fokus på at anvende digitale teknologier i 

den pædagogiske praksis, når vi sammen udforsker og afprøver konkrete eksempler 

på digitale teknologier; teknologier der også kan anvendes i samspil med børn i den 

pædagogiske praksis. 

10.40-10.50 Kort pause 

 Mulighed for at strække ben og hente kaffe 

10.50-11.30 Dagtilbud på Digitaliseringsdage 2022: Samtale og erfaringsudveksling i grupper 

Dagtilbudsprogrammet på Digitaliseringsdage 2022 har taget udgangspunkt i ønsker 

fra Netværk for digitale teknologier i dagtilbud.  

Oplæg på Digitaliseringsdage 2022: 



 

 

 

1. Samarbejde med forældre om børns brug af digitale medier og teknologier i 

hjem og dagtilbud v/ Stine Liv Johansen 

2. Medierådets indsats om De Første Digitale skridt v/ Pelle Ahm Ussing og 

Christian Klein   

3. Faglig samtale om erfaringer, udfordringer og succes med brug af digitale 

teknologier i dagtilbud v/ Teamleder Sigrid Knap og oplægsholdere  

4. Makerspaces, fortællinger og medieleg v/ Klaus Thestrup og Jacob Knudsen 

Vi udveksler viden og erfaring med afsæt i oplæggene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-11.50 Opsamling fra gruppedrøftelse i plenum 

11.50-12.00 Afrunding og kort om næste netværksmøde den 23. marts 2023 

v/ Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forberedelse til dette punkt: Forud for dagens netværksmøde bedes du se de fire oplæg. Du kan tilgå 

oplæggene ved at tilmelde dig Digitaliseringsdage - en virtuel konference, som afholdes den 9.11.2022 

digidage.dk/  

Alle oplæg vil være tilgængelige fra den 9.11.2022 frem til sommerferien 2023. Du kan altså se 

oplæggene, når det bedst passer dig. 

Når du ser oplæggene, må du meget gerne overveje følgende spørgsmål  

 Hvad bliver du særlig optaget af i oplæggene?  

 Hvordan kan du bruge inspiration fra oplæggene i din praksis? 

 Er der noget særligt ift. oplæggene, som du kunne tænke dig at videndele om og 

erfaringsudveksle med dine kollegaer i Netværk for digitale teknologier?  

 

https://www.digidage.dk/
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