
Inbjudan: 
Välkommen till ett seminarium om Fjärrundervisning i 
Västerbottens och Norrbottens inland, under Västerbotten 
på Grand Hôtel, måndag den 4 februari kl 13.00-15.30 

Region10, det vill säga kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele, i samarbete med Region Västerbotten arrangerar ett seminarium 
måndag 4 februari, klockan 13.00-15.30, under Västerbotten på Grand Hôtel 2019.

Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig 
skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner. 
Seminariet innehåller såväl perspektiv från myndigheter och forskning samt exempel från 
pågående fjärrundervisning i Västerbotten.

Datum: 4 februari

Tid: klockan 13.00 – 15.30

Plats: Mårten Winges rum, Grand Hôtel, Stockholm

Program: Se nästa sida!

Frågor:
Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten,
 t obias.thomson@regionvasterbotten.se, 070 - 636 29 31

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige 
och världen samlas här för att knyta nya kontakter, samverka och påverka såväl på nationell som internationell nivå. 
Den 22 januari 2019 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 29:e året, arrangerat av Region Västerbotten i samverkan 
med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland. Ett unikt tema genomsyrar varje år, och 2019 är temat 
“Drivkrafter och konkurrenskraft”. Ytterligare information och nyheter finns på www.vasterbotten.nu



Program: 
Seminarium om Fjärrundervisning i Västerbottens och 
Norrbottens inland, under Västerbotten på Grand 
Hôtel, måndag den 4 februari kl 13.00-15.30 

13.00-13.10 Introduktion
 
13.10-13.30  Fjärrundervisning, lagrum och framtid
 Robert Olofsson, undervisningsråd Skolverket

 Robert Olofsson berättar om den nuvarande lagstiftningen samt om Skolverkets   
 kommande webbkurser och seminarier kring fjärrundervisning.

13.30-14.10 Fjärrundervisning, forskning och utveckling
 Ola Lindberg, professor pedagogiska institutionen Umeå universitet

 Ola Lindberg berättar om forskning kring fjärrundervisning och digitalisering 
 i skolan samt om sommarkursen i fjärrundervisning för lärare som ges vid 
 Umeå Universitet sommaren 2019.

14.20-15.00 Fjärrundervisning i praktiken
  Linda Rudolfsson, Mediacenter Västerbotten
 Petter Lundberg, Mediacenter Västerbotten
 Elisabeth Lindström, Mediacenter Västerbotten
 Tobias Thomson, Region10
 Magnus Rönnholm, Storumans kommun

 Från Västerbotten, och från andra ställen i norra Sverige, lyfts olika exempel på   
 fjärrundervisning. Vi visar exempelvis på undervisning i samiska som distribueras  
 från Lycksele, om undervisning i språk och matematik i Tärnaby, om undervisning  
 i moderna språk i samarbete mellan kommuner samt om hur fjärrundervisning kan  
 användas inom vuxenutbildningen och vid studiehandledning.
  
15.00-15.30 Diskussion och avslut

15.30  Fika


