
Teknologi og innovation

Fra KB til elevernes læringsrum

• Intro – hvordan er vi kommet hertil 

• TekX
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KB
• Fra 3D-printer til T&I

• Vi ved, hvad vi taler om

• Hvor er vi, hvad tænker vi

• Oplæg/handleplan besluttet i børne- og 

skoleudvalget

• Temamøder

• Ejerskab i organisationen – kobling
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Anbefaling 2, Digitalvækstpanel 2017.

"Informatik skal indføres som et 
selvstændigt obligatorisk fag 
i folkeskolen fra de tidlige år og frem"

Anbefaling 3, Digitalvækstpanel 2017.

"Øget anvendelse af digitale 
teknologier og læringsværktøjer på 
tværs af fag"
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Dannelse og kompetencer i "Industri 4.0" - hvorfor skal 
folkeskolen på banen?

It går fra at være en 

understøttende teknologi til

at være en videnskab
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Teknologi og innovation

Programmere

(beskrive så agent kan udføre)

Skabe

Processere

(kan selv udføre)

Reproducere
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Status i Rødovre

• Investering i hardware 1:1 

• Velfungerende it vejledernetværk

• Minuddannelse som læringsplatform

• Office 365, samarbejdsværktøj for elever 
og personale

• Digitale læremidler - online portaler og prøver

• Computerne anvendes i undervisning på alle 
niveauer (digital skoletaske)

• Toolcamp – 21.CLSkills, teknologi og 
innovation
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• TekX er Rødovre kommunes 
teknologieksperimentarium 

• Egegårdsvej 41, 2610 Rødovre

• Centralt placeret

• 671 kvm



fyldt med teknologisk hardware•

kreative udfoldelsesmuligheder•

elever og undervisere (lærere og pædagoger) kan anvende og udforske de •

nye digitale teknologier
TekX er • åbent og tilgængeligt i skoletiden og er indrettet med mulighed for at 
rumme flere klasser/grupper ad gangen på tværs af skolerne
skal sikrer videndeling skolerne i mellem•

Styrket virksomhedssamarbejde omkring konkrete udfordringer • – og 
sponsorater
Fritidsdimension fx • 4 x e-sports hold  via ungdomsskolen
På sigt • – ungdomsuddannelser, foreninger m.v.





Undervisningsforløb
• FN’s 17 verdensmål

• Alle fag involveret
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Udarbejdet i efteråret 2017
• Lokalt
• IT-vejlederne 
• Konsulenter Pædagogisk Udviklings Center PUC 
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Strategi / læseplan 6 søjler
Dimension og faget 

Digital dannelse1.

Innovation, kreativitet og 2.
produktion

Computationel3. tækning

Programmering4.

Systemer5.

Netværk6.
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