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FAK UC har prioriteret følgende konferencer i 2020
Læs en kort intro om konferencerne af en FAK UC kollega i denne folder eller mere uddybende via de enkelte links.
FAK UC har i 2020 prioriteret og deltager i konferencer, som har særlig fokus på læring og digitalisering af læreprocesser. Vi er klar
over, at der udbydes flere konferencer, som har lignende fokus. Finder du en konference, som ikke står på listen og har spørgsmål til
konferencen, kan du kontakte FAK-UC-03, MJ Michael Thorsen eller FAK-UC-10, AFDLD Marianne S.Ø.K. Petersen, som vil forsøge at
hjælpe dig i forhold til valg af konferencer eller connecte dig med en kollega, som ved noget om den pågældende konference.
Dato
13 MAJ 2020
Kl. 0900 - 1530

Konference
Voksenpædagogisk Forum Konference
Sted: HF & VUC Odense

Link
https://www.dfs.dk/nyheder/2020/voksenlaering-til-et-groentkonkurrencedygtigt-og-socialt-baeredygtigt-norden/

14 – 15 MAJ 2020

DUN konference 2020 - ONLINE
Sted: ONLINE – læs mere på deres hjemmeside

https://tilmeld.events/dunk20online

03 – 04 SEPTEMBER 2020

Ny Viden om Erhvervsuddannelser
- NVE Konference
Sted: Scandic Hotel Sydhavnen

https://www.kp.dk/arrangementer/ny-viden-om-erhvervsuddannelser-2020/

19 – 21 OKTOBER 2020
(Preconference 17-18 OCT 2020)

Adobe MAX
Sted: Los Angeles, CA – USA

https://max.adobe.com/suas/?promoid=K7SLVR9K&mv=other

21 – 23 OKT 2020

DEVLEARN
Sted: Las Vegas, NV – USA

https://www.elearningguild.com/devlearn/content/5800/devlearn-2019conference--expo--home/

02 – 03 NOVEMBER 2020

Forsvarsakademiets Uddannelseskonference
2020
Sted: Vingstedcentret, Danmark

http://www.fak.dk/uddannelse/UDDKONF/Pages/default.aspx

03 NOVEMBER 2020
Kl. 0930 – 1600

Netværk for Netbaserede Uddannelser (NNU)
Sted: KP- Campus Carlsberg, Kbh. V

http://nnu.dk/nnu2020/

17 – 19 NOVEMBER 2020

Moodle Moot - #MootGlobal 20
Sted: Barcelona, Spanien

https://moodle.com/events/global/

FLUID udbyder flere konferencer
og temadage – se mere på deres
hjemmeside

Foreningen for Fleksible Uddannelser i
Danmark (FLUID)

https://www.fluid.dk/eksempel-side/om-fluid/

November måned – følg med på
hjemmesiden via linket

Teaching for Active Learning (TAL) - på SDU
Sted: Syddansk Universitet, Odense

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/Konferencer/

30 NOV – 04 DEC 2020

Interservice/Industry Training Simulation and
Education Conference (I/ITSEC)
Sted: Orlando, FL – USA

https://www.iitsec.org/
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Voksenpædagogisk Forum Konference
Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden
Dato:
Sted:
Pris:

13 MAJ 2020 kl. 0900 – 1530
HF & VUC Odense
Kottesgade 65000
Odense C
695,- excl. moms - inkl. forplejning

Link: https://www.dfs.dk/nyheder/2020/voksenlaering-til-et-groent-konkurrencedygtigt-ogsocialt-baeredygtigt-norden/

”Konferencerne retter sig mod alle, der har med uddannelse at gøre, både undervisere,
”teknikere” og ledere. Konferencens tematikker forsøges belyst fra forskellige teoretiske
perspektiver– både kritiske og konstruktive. Det er abstrakte og konkrete drøftelser.
Konferencen består typisk af 2-3 oplæg fra forskere eller andre faglige eksperter og
workshops eller mindre fora med både ”hands-on” og med formidlende og diskuterende
specialiserede undersøgelser/ perspektiver. Konferencerne har altid et nordisk perspektiv
indbygget.”
Kontaktperson ved FAK UC: FAK-UC-06, SPKONS Natasha Guindy

DUN konference 2020
Dato:
Sted:
Pris:
Deadline:

14 – 15 MAJ 2020
ONLINE EDITION
Tilmelding er gratis, men nødvendigt jf. hjemmesiden
01. MAJ 2020

Link: https://tilmeld.events/dunk20online

”Dette års DUN Konference ONLINE EDITION inviterer til en diskussion af underviserens
rolle nu og i fremtiden. Sammen med de to key-notes vil vi prøve at besvare
spørgsmålene: Hvem er underviserne? Hvad gør den gode underviser? Hvordan
understøtter og udvikler vi god undervisning?
Temaet kan behandles helt nært og lokalt med konkrete praksiseksempler. Det kan
behandles institutionelt, nationalt eller internationalt. Fra et forsknings-synspunkt eller
fra et udviklersynspunkt. Der er meget at sige og meget skal siges, når vi mødes på
Vingsted hotel & konferencecenter - I 2020 uddeles der for første gang nationale priser til
fremragende undervisere. Med andre ord: det er tid til at sætte underviseren i centrum
for en stund. DUN er et virkeligt ambitiøst og relevant netværk for
universitetspædagogik, derfor særlig relevant for undervisere og andre, som til dagligt
arbejder med uddannelser fra kvalifikationsramme niveau 5.”
Kontaktperson ved FAK UC: FAK-UC-01, CH UC Helle Bro Groth
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Ny Viden om Erhvervsuddannelser - NVE Konference
Dato:
Sted:
Pris:

03 – 04 SEPTEMBER 2020
København, Scandic Hotel Sydhavnen
2500,- excl. moms - inkl. forplejning

Link: https://www.kp.dk/arrangementer/ny-viden-om-erhvervsuddannelser-2020/
”Programmet er endnu ikke frigivet. Konferencen hostes af Nationalt Center for
Erhvervspædagogik (NCE), Københavns Professionshøjskole. En konference om viden,
forskning og læring på og om erhvervsuddan-nelser, erhvervspædagogik og
kompetenceudvikling af undervisere og ledere. Det er typisk erhvervsskoler, NCE og
forskellige indlægsholdere (både nationale og internationale), som afholder workhops,
faglige indlæg m.m.”
Kontaktperson ved FAK UC: FAK-UC-10, AFDLD Marianne S.Ø.K. Petersen

Adobe MAX
Dato:
19 – 21 OKTOBER 2020 (Preconference 17-18 OCT 2020)
Sted:
Los Angeles, California – USA
Pris og tilmelding: Der er en særlig pris for deltagere fra forsvaret. Fremgår af hjemmesiden,
når der bliver åbnet for tilmelding 30 APR.
Link: https://max.adobe.com/suas/?promoid=K7SLVR9K&mv=other
”Adobe MAX er den årlige samling af over 12.000 grafikere, web- og multimedie
designere, foto- og videografer, 3D artister og mange kreative personer. Det er en
konference, hvor deltagerne bliver inspireret af eksperter og der udveksles erfaringer og
inspiration deltagerne imellem, til at producere bedre kreativt arbejde og blive opdateret
på nye tendenser i branchen. På konferencen er der også workshops inden for de
forskellige retninger.”
Kontaktperson ved FAK UC: FAK-UC-16, MUL-Designer, Ramon Sanjaume Roset

DEVLEARN
Dato:
Sted:
Pris:

21 – 23 OKT 2020
Las Vegas, NV – USA
Endnu ikke offentliggjort

Link: https://www.elearningguild.com/devlearn/content/5800/devlearn-2019-conference-expo--home/
“DEVLEARN henvender sig til alle, der arbejder med udvikling af digital læring som
Instructional designer/e-learning developer. Der er stor fokus på udviklingsværktøjer, og
alle de store og små forfatterværktøjer som fx Adobe Captivate og Articulate Storyline er
til stede. Både med indlæg og med stande på udstillingen. Der er i mindre grad fokus på
didaktik og pædagogik.”
Kontaktperson ved FAK UC: FAK-UC-14, SSG Michael Høst Kristensen
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Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2020
Dato:
02 – 03 NOVEMBER 2020
Sted:
Vingsted Hotel- og Konferencecenter
Pris:
NIL – inkl. forplejning og indkvartering
Tilmelding: Tilgår via MYN POST og følg med på hjemmesiden
Link: http://www.fak.dk/uddannelse/UDDKONF/Pages/default.aspx
”Forsvarsakademiets Uddannelseskonference er for chefer, ledere og uddannelsesfolk,
som arbejder med uddannelse, læring og kompetenceudvikling på alle niveauer under
Forsvarsministeriets koncern. Konferencen beskæftiger sig med aktuelle læringsmæssige
spørgsmål inden for Forsvarsministeriet koncern og byder på indlægsholdere fra såvel
Forsvarets egne rækker som trendsættere uden for Forsvaret. Fra Forsvarets egne
rækker vil der blive givet eksempler og inspiration til, hvordan myndigheder og styrelser
har udviklet læring med gode resultater.
Der er således mulighed for at skabe netværk og udveksle erfaringer med andre
undervisere og ledere i Forsvaret om, hvordan de gennemfører læring. Endelig vil
Forsvarets Uddannelsespris 2020 blive uddelt på konferencen.”
Kontaktperson ved FAK UC; FAK-UC-10, AFDLD Marianne S.Ø.K. Petersen

Netværk for Netbaserede Uddannelser (NNU)
Dato:
Sted:

03 NOVEMBER 2020 – kl. 0930 – 1600
Københavns Professionshøjskole,
Campus Carlsberg
Humletorvet 3, 1799 Kbh. V
Pris:
1250,- excl. moms - inkl. forplejning
Tilmelding: Senest 22. april. Max 165 deltagere.
Link: http://nnu.dk/nnu2020/
”Dette års NNU konference handler om didaktiske designs i blendede læringsmiljøer, og
om hvordan udviklingen af disse kan bidrage til engagement hos deltagerne i
undervisningen. Konferencen er en god national konference, som ofte har en ret
kvalificeret key-note speaker. Det er afviklet i en uformel atmosfære og der er rig
lejlighed til dialog.”
Kontaktperson ved FAK UC: FAK-UC-01, CH UC Helle Bro Groth

MoodleMoot - #MootGlobal 20
Dato:
Sted:
Pris:

17 – 19 NOVEMBER 2020
Barcelona, Spanien
Tilgår – følg med på hjemmesiden via linket nedenfor.

Link: https://moodle.com/events/global/
”På MoodleMoot er det Moodle der er i fokus. De fleste indlæg relaterer sig til Moodle
og/eller diverse værktøjer, der kan samarbejde med Moodle. Andre indlæg fokuserer på,
hvordan forskellige uddannelsesinstitutioner anvender Moodle. Der er også fokus på de
kommende opdateringer og hvad der er på vej. Endelig er der god mulighed for at
netværke med andre ligesindede”
Kontaktperson ved FAK UC: FAK-UC-14, SSG Michael Høst Kristensen
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Foreningen for Fleksible Uddannelser i Danmark
(FLUID)
Link: https://www.fluid.dk/eksempel-side/om-fluid/
”Foreningen udbyder flere konferencer og temadage i løbet af året. Gå derfor ind på
deres hjemmeside og læs om FLUID og deres arrangementer.”
Kontaktperson ved FAK UC; FAK-UC-03, MJ Michael Thorsen

Teaching for Active Learning (TAL) - på SDU
Dato:
Sted:
Pris:

Plejer at være i november måned – følg med på hjemmesiden via linket
Syddansk Universitet, Odense
Følg med på hjemmesiden

Link: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/Konferencer/
”Hvert år i november måned afholder SDUUP konferencen - Teaching for Active Learning
(TAL), hvor hovedtemaet er aktiverende undervisning og aktiv læring, som er det
bærende princip for uddannelse på SDU. Konferencen skal hjælpe praktikere med at
inspirere hinanden og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring
fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU. Målgruppen er
primært medarbejdere fra SDU og University Colleges i Region Syddanmark. Konferencen
er dog åben for alle interesserede, og abstracts og tilmeldinger fra medarbejdere fra
andre nationale og internationale universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er
meget velkomne.”
Kontaktperson ved FAK UC; FAK-UC-10, AFDLD Marianne S.Ø.K. Petesen

Interservice/Industry Training Simulation and
Education Conference (I/ITSEC)
Dato:
Sted:
Pris:

30 NOVEMBER – 03 DECEMBER 2020
Orlando, FL – USA
400 US$

Link: https://www.iitsec.org/
”I/ITSEC er verdens største militære konference inden for træning, simulation og
pædagogik. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem den amerikanske
forsvarsindustri og det amerikanske forsvar. Der er på konferencen et stort
udstillingsområde, hvor primært industrien demonstrerer simulatorer og anden digital
støtte til undervisningen. Herudover bliver der gennemført et stort antal indlæg i løbet af
de fire dage konferencen varer. Konferencen byder i stor grad på udstillinger og
præsentationer og i mindre grad på hands-on oplevelser.”
Kontaktperson ved FAK UC; FAK-UC-03, MJ Michael Thorsen
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