
 

 
 

 

 

Kapacitet til raketfart 
 
Temadag i CRAFT-netværket med fokus på skoleledelse 
 
Der er en meget stort momentum ift. it og innovation i folkeskolen. Det er i langt højere grad end tidligere 
et felt som optager både skoler og kommuner såvel som fonde og andre aktører som fx DR’s projekt 
Ultrabit. Ligeledes er forsøgsfaget Teknologiforståelse netop skudt i gang med en storstilet indsats.  
 
Derudover er det også et område, hvor man møder en stigende kritisk stillingtagen til konsekvenserne af 
teknologiens fremmarch. Fx ift. en kritisk holdning til dataetik, børns skærmtid, sociale mediers indvirkende 
på demokrati mv. Kort sagt er folkeskolen på it området i raketfart, hvilket også var temaet for 
Skoleledernes årsmøde i Odense.   
  
Men hvordan opnår man egentligt kapacitet til en skole i raketfart? På CRAFT-værk temadagen stiller vi 
skarpt på netop dette spørgsmål, så vi som sektor er parate når raketten for alvor kommer op i høj fart. 
  
Konkret indledes dagen med keynotes om Teknologiforståelse og videndeling af bedste praksis fra skoler og 
kommuner i CRAFT netværket. Dernæst følger en række workshops, hvor vi sammen udvikler nogle bud på 
kapacitet til raketfarten, bl.a.:   
 

 Hvordan kan skolen blive mere selvprogrammerende? Ud fra Manuel Castells begreb om 

selvprogrammering (selvhjulpen, proaktiv, afprøvende, adaptiv) arbejder vi med spørgsmålet ud fra et 

socialt perspektiv: Hvordan man som skole(ledelse) kan gøre sin organisation mere 

selvprogrammerende og dermed i stand til hurtigere at tilpasse sin nye tiltag? Mød bl.a. skoleleder 

Kristian Toft, Mølleskolen i Skanderborg som giver sine indledende bud på selvprogrammering på sin 

skole og lytter til jeres input og ideer til forbedringer.  

 

 Hvordan tuner man sine ressourcepersoner til en skole i raketfart? En række kreative 

ressourcepersoner er såvel kommunens som skolens nøgle til at blive bedre til at arbejde med it og 

innovation. Hvordan skal disse løftes og fastholdes så man på denne nøgleposition står stærkt som 

skole? 

Tilmelding til arrangementet  

Info om de to keynotes, Rikke Toft Nørgård og Kristian Kallesen 

 

CRAFT er STIL’s nationale netværk for it og innovation i Folkeskolen og driver både en elevkonkurrence og en 

række netværksaktiviteter for fagprofessionelle og ledere. Disse møder heder CRAFT-værk og har fokus på 

at dele og skabe ny praksis fra kommuner og skoler på området it og innovation.  

https://www.linkedin.com/in/ktoft
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp9wyniZHS5U9D9MF1p5L7hzzWPTSZyWCg_TtJJ0ke027_Mw/viewform
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6470584994354982912

