
Microsofts pædagogiske program der sigter
mod at skabe innovation i skolen med
teknologi som løftestang.
Igangsætter forskning,
undervisningsmaterialer, lærertræninger
konferencer og visionsdannelse.
Lokal forankret med en pædagogisk
udannelseschef og et stærkt globalt netværk
(PIL i 114 lande)









Organisering af videndeling

(Birgitte Holm Sørensen og Karin Levinsen,
DPU)



Kursus på hovedet
• Elev-elev
• Lærer-lærer
• Elev-lærer

 ”kompetenceløftet sker helt
ude på gulvet”



 Global indsats med 50 top level og 5000 deltagere.

 I DK er målet: 200 deltagere 40 kommuner

 Deltagere afprøver nye forløb med IT i undervisningen og
videndeler.

 Spredning: 200 deltagere deler med hver 5 kolleger =1.000
lærere som hver underviser 25 elever = 25.000 elever
engageres.

 MS understøtter med fysiske seminarer, virtuelle workshops
og opfølgning på fremdrift i projekter



Lektiecafe Kursus-
stafet

Fremtids-
værksted

Radiator-
lærer

Gate-
crashere

Medie-
patrulje

Lærer +
elever i en
stor BUNKE

?



Lektiecafe: lav faste
møder med fælles

forberedelse –
mødeleder, kaffe kage
og evt ekstern oplæg.

Oplæag sted at fortælle
om de gode ressourcer

der er på nettet og
lærermidler

Kursus-stafet. Lærer
sendes på kursus

mod at levere kurset
videre til fx 3

lærer/klasser på
skolen. Man lærer

mere selv ved
formidling og der er

spredning

Fremtids-værksted. Workshops
hvor lærere brainstormer ift. nye

tiltag – fx en mediepatrulje. Se
link til opskrift – men det

behøver ikke være så
omstændigt. Bare fedt at få folk til
at tænke krativt på muligheder...

Radiator-lærer. Se en andens
lærer undervisning fra

”radiatoren” som iagtager.
Næste skridt bliver at prøve

samme projekt selv – evt
hjulpen af den anden lærer og

elever

Gate-crashere. En
klasse stormer ind
og underviser en

anden klasse i deres
projekt – og lærer

ditto

Medie-patrulje – se
link til sidst i ppt

Lærer +
elever i en
stor BUNKE

?





















En MS
konkurrence

Elev løber afsted

Læreren faciliterer
fagligt

IT lærere er
fødselshjælper

Ledelse peger
ud



Side der forklare pædagogisk
vidensledelse

Elev video
www.detdigitalepenalhus.net
Kontakt David: dgarde@microsoft.com
Mediepatrulje i Gentofte



www.facebook.com/netvaerksskolen
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