
Framtidens fjärrundervisning
Seminarium om fjärrundervisning i Västerbotten och norra Norrland
 
För fjärde året i rad och för andra året digitalt bjuder vi från Västerbotten och Norrbotten in till detta 
seminarium om fjärrundervisning. I våras när gymnasieskolor, vuxenutbildning, högre utbildning med flera 
stängde sina lokaler blev hem-, distans-, och fjärrundervisning det nya normala. Samtidigt som pandemin visat 
att fjärr- och distansbaserade lösningar är möjliga har det också blottlagt vilken skillnad det är på kvalitativ 
fjärrundervisning och att bara distribuera traditionell undervisning via skärm. 

Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och 
utbildning av hög kvalitet och fjärrundervisning som en utveckling av undervisningen och skolan, inte bara 
en anpassning till omständigheter. Vi vill också lyfta fram hur vi i Västerbotten och Norrbotten, och i några 
av landets minsta och glesast befolkade kommuner, leder utvecklingen av fjärrundervisning och bidrar till 
likvärdiga förutsättningar för utbildning i hela landet. 

Målgrupp
Lärare, skolledare, utvecklingsledare, politiker, myndighetsrepresentanter med flera som är intresserade av 
fjärrundervisning och fjärr- och distansbaserat lärande.

När Onsdag den 27 januari 2021, klockan 9.00-12.45 (inloggning från 8.45 och eftersnack från 12.25)

Var Online, möteslänk skickas till anmälda deltagare samt läggs upp på www.fjarr.nu

Program Se nästa sida

Anmälan görs på den här länken!
Även om seminariet sker via webb så vill vi gärna att du anmäler dig. 
Detta för att kunna se vilka personer och organisationer som deltar och gruppera personerna till diskussioner. 
Via anmälan har du också möjlighet att lyfta förslag på frågeställningar du vill diskutera.

Arrangörer
Region10 i samarbete med Region Västerbotten och Lapplands gymnasium. Kommunerna i Region 10 är 
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele.

Anna Ekström
Utbildningsminister

http://www.fjarr.nu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesPrYmyGgTExAuT08HK6ggqJUMEFCTE02WDU3VlFIVVgyOFM4NlhQU0VYNi4u


 Program 27 januari 2021

8.45-9.00  Inloggning och (eget) kaffe framför skärmen

9.00-9.15 Välkomna och praktiska frågor
 Tobias Thomson, Region 10/Region Västerbotten

9.15-9.30 Utbildningsminister Anna Ekström inleder seminariet

9.30-10.00  Fjärrundervisning, lagrum och nuläge
 Vad har kommunerna och huvudmännen för möjligheter och vad kvarstår för utmaningar?
  Robert Olofsson, Skolverket 
 Skoldigiplan bidrar till bättre förutsättningar inom fjärrundervisning 
  Annika Agelii-Genlott, SKR

10.00-10.30 Forskning och utveckling av fjärrundervisning
 Kommunikation och dialog på fjärr - erfarenheter från Ifous-programmet Digitala lärmiljöer.
  Anna Åkerfeldt, Stockholms Universitet

10.30-10.45 RAST

10.45-11.10 Hur gör vi i framtiden? Hybridklassrum och gymnasium på Lärcentrum 
 Två exempel på hur fjärrundervisning i gymnasieskolan utvecklas i praktiken.
  Jonas Wiandt, Lapplands gymnasium
  Magnus Rönnholm, Storumans kommun

11.10-12.20 Hur går det? Uppföljningar och erfarenheter av fjärrundervisning 
 Vi lyssnar till forskare, elever, lärare och rektorer kring hur fjärrundervisning fungerar 
 i praktiken och vilka faktorer som är viktiga för lyckad fjärrundervisning.

12.20-12.25 Avslutning
  Tobias Thomson, Region10/Region Västerbotten

12.25-12.45 Eftersnack
 Vi grupperar er deltagare efter intresse och ni får prata och knyta nya kontakter.
 


