INVITATION
KICK-OFF
30. maj 2017, Tønder
Det Blå Gymnasium

crossingIT er et netværksprojekt på tværs af
7 kommuner i Region Syddanmark.
Vi arbejder med programmering, hvor vi
skaber faglig sammenhæng fra folkeskolen til
erhvervsgymnasiet.

crossingIT

inddrager

virksomheder, deres behov og deres viden.
Det betyder stærke lokale netværk, også med
plads til de unges egne cirkler.
Formålet er at flere unge skal orientere sig
imod en it-rettet scienceuddannelse.

praktisk info og tilmelding, senest 15. maj:

https://www.crossingit.dk/links-og-pr/events/

De Blå Gymnasier Sønderborg, Tønder, Haderslev og Varde, Campus Vejle,
Svendborg Tekniske Gymnasium og Erhvervsgymnasierne Grindsted

Deltagerne

Program

Partnere og interessenter fra crossingIT mødes og udveksler i udvidet kreds,
med deltagere fra erhvervsgymnasier, folkeskoler/kommuner, virksomheder og
interesseorganisationer. Presse og udvalgte eksperter er ligeledes inviteret.

09.00 - 09.30

Morgenkaffe & registrering

09.30 - 10.00

Velkomst & introduktion i auditorium Sieverding

- Region Syddanmarks mål og visioner på uddannelsesområdet
v/ Karsten Uno Petersen, næstformand for Udvalget for
Regional Udvikling i Region Syddanmark
- Hvad vil crossingIT v/ dir. Carsten Uggerholt Eriksen og lektor
Helena Kjærbæk, Det Blå Gymnasium Tønder

crossingIT er kommet meget hurtigt fra start efter gymnasiereformen og
Vækstrådets konklusioner på behovet for kvalificeret arbejdskraft. Projektet er
fuldt ud på linje med centrale anbefalinger og opgavestillinger. crossingIT kan
dermed rykke bredt og har samtidig en stærk ramme om forankringen.

Formål

10.00 - 10.45

betydning har den for vores samfund og vores fremtid
v/ Prof. Steen Rasmussen, ph.d. Fysik, Syddansk Universitet,
Centerleder Center for Fundamental Living Technology

Deltagerne vil få aktualiseret det fælles grundlag for projektet, via inspiration fra
forskning og resultater fra projektets virksomhedsundersøgelse. Udvalgte
virksomheder vil udfordre med hver deres innovative tilgang.
Dernæst vil praktikerne i lukket forum udveksle og skitsere lokale
undervisningsforløb. Projektlederne vil parallelt træffe afgørelser om
overordnede emner.

Hvilken teknologisk udvikling befinder vi os i, og hvilken

11.00 - 11.20

Undersøgelse i 25 virksomheder i Region Syddanmark

Resultater, konklusioner og inspiration til undervisningen
v/ Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve aps / crossingIT
11.20 - 12.15

Inspiration fra virksomheder

a) Okholm A/S: Den digitaliserede produktion
b) (XX): It & forretningsprocesser (forespurgt)
c) App-academy: Computational thinking og ny pædagogik
12.15 - 13.00

Festligt velkommen i Mindfactory by ECCO

Tapas & boblevand
13.00 - 14.30

Arbejdsgrupper i lukket forum

- Gymnasieundervisere og folkeskolelærere/-konsulenter:
Samskabelse af undervisningsforløb
- De lokale projektledere: Afgørelser for fælles tiltag
14.30 - 15.30

Opsamling med præsentationer, feedback & beslutninger

www.crossingIT.dk

