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Pressinbjudan: Tillsammans lyfter vi skola
och förskola i Kunskapsstaden
Helsingborg
Vecka 44 är en mycket speciell vecka för oss. Den 27-29 oktober möts 2400
kollegor inom förskola, grundskola, gymnasium och elevhälsa för att lära av
varandra i Kunskapsstaden Helsingborg.
När: 27-29 oktober klockan 8-16.30
Plats: Pedagogiskt center på Filbornaskolan, Filbornavägen 101 i

Helsingborg.
Anmälan och kontakt: Edward Jensinger, utvecklingschef på skol- och
fritidsförvaltningen,
0729-693046, edward.jensinger@helsingborg.se.
Skolans digitalisering är inte en teknisk fråga utan en pedagogisk fråga. Om
en skola ska vara framgångsrik med att digitalisera skolan, så måste de
pedagogiska metoderna vara framgångsrika. Det är vår utgångspunkt.
Tekniken är ett verktyg. Vårt mål är alltid att utveckla barns och ungas
lärande så att de kan förverkliga sina drömmar – nu och in framtiden.
Vi välkomnar media att delta i Sveriges förmodligen största
fortbildningssatsning kring skolans digitalisering och inkluderande arbetssätt.
Den 27-29 oktober möts 2400 kollegor inom förskola, grundskola,
gymnasium och
elevhälsa för att lära av varandra i Kunskapsstaden Helsingborg.
Under utvecklingsdagarna vecka 44 tar vi vara på våra egna talanger med
fokus på digital teknik och digitala arbetssätt. I år erbjuder vi omkring 300
workshops, seminarier och föreläsningar. Nio av tio arrangemang står vi
själva för. Vi har också bjudit in ett antal svenska och internationella forskare
och inspiratörer att dela med sig av sitt arbete. Syftet med
utvecklingsdagarna är att skapa möjligheter för ett kollegialt lärande med
barnets och ungas lärande i fokus. Programmet fokuserar på inkluderande
lärmiljöer, tidsenliga lärverktyg och modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Program för utvecklingsdagarna vecka 44 i Kunskapsstaden Helsingborg.

Kunskapsstaden Helsingborg är det gemensamma namnet på Helsingborgs
stads egna skolor. Det handlar om ett hundratal skolor, från förskola upp till
gymnasiet, med tusentals medarbetare
som ska hjälpa precis vartenda barn att förverkliga sina drömmar.
Alla drömmar kan bli verklighet.
Därför tar vi drömmar på allvar.

www.helsingborg.se/kunskapsstaden

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns
möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden
för dig som vill något.
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