
 

 
 

 
STRATEGIKONFERENCE 2015 

 
TURs strategikonference tirsdag, den 15. oktober 2015, kl. 9.30 – 16.30, hos 

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V 
 

Deltagere: TURs bestyrelse, TURs brancheudvalg og Uddannelseschefer fra Transportskolerne 

 

 

 

Program 
 

 
Kl. 9.00 Ankomst og kaffe/morgenbrød 
 
Kl. 9.30 Velkomst ved TURs formand Niels Henning Holm Jørgensen (DI) 

� Program og præsentationsrunde 
� Konferencens tema: fremtidens udviklingsmuligheder indenfor 

transportuddannelserne. 
 

Kl. 9.40 TURs strategiplan 2015-2016 
� TURs indsatsområder    
� AMU aktivitetstal 
� EUD lærlingetal 

Indlæg: Ved TURs næstformand Kim Poder (3F) 
                

Kl. 10.00 TEMA: Spil & digitale medier i undervisningen 
Vi er mange, der længe har været optaget og fascineret af de muligheder, som spil og 
digitale medier synes at tilbyde til undervisningen. Det har sat sig tydelige spor i massive 
investeringer og utallige strategier, der skal sikre mere it i vores uddannelser. 
Samtidig er det imidlertid langt fra altid tydeligt, hvad der egentlig er meningen med 
anstrengelserne. Hvad er det vi håber at opnå? Dette debatoplæg tager afsæt i konkrete 
erfaringer med spil og digitale medier i undervisningen og kaster et kritisk blik på de 
pædagogiske og didaktiske udfordringer vi står overfor når vi ønsker at skabe nye rammer om 
elevernes læring. 

Indlæg:  
Mathias Poulsen fra Play Consulting 
(Mathias Poulsen har arbejdet med spil, digitale medier og læring siden 2008. Han står bag en række 
udviklingsprojekter, initiativer til styrket videndeling m.m. Han startede i 2014 den internationale spil- 
og legefestival CounterPlay, der sidenhen også er blevet etableret som forening. Mathias deltager 
desuden i forskellige rådgivende organer, herunder it-rådgivninsgruppen og Dansk ITs udvalg for 
digitale kompetencer). 
 

 

Kl. 11.00 Pause 
 
 



Kl. 11.15 TEMA: Mit liv og hjælpemidler for ordblinde 
 Min skolegang som ordblind var præget af mange problemer. Dengang oplevede jeg et 

enormt kaos i mit hoved udløst af de mange nederlag jeg fik hver dag. Jeg kunne simpelthen 
ikke følge med i undervisningen. Disse oplevelser kæmper jeg stadig med! 

 Måske har du oplevet noget lignende, og sådan skal det ikke fortsætte. 
 I min virksomhed bruger jeg hver dag de sidste nye hjælpemidler og det er absolut 

nødvendig for mig, for at min hverdag kan fungere. 
 
 Indlæg: 

Christian Bock fra CBock - Rådgivning og hjælpemidler 
(Christian Bock er selvstændig konsulent og rådgiver)  
 

Drøftelse i plenum 
 

 
Kl. 12.30  Frokost 
 
  
Kl. 13.00 TEMA: I støbeskeen  

SPV, AMUkurs, Min profil, EUD-portal, RKV, nye koncepter for 
fjernundervisning/blended learning, uddannelse af faglærere. 

  
 
Kl. 13.30 Hvor ser I muligheder (”et fremtidsværksted”)? 

Gruppedrøftelser  
 
Kl. 15.00 Afrapportering, diskussion og opsamling  
    
Kl. 15.30 Pause 
 

 
Konferencen er åben for offentlig deltagelse fra kl. 15.30 

 
Kl. 15.45 Uddeling af TURs transportpris. 

   
Overrækkelsen af legat. 
Prismodtagernes replik. 

 
Kl. 16.30 Afslutning, hvorefter der serveres et lille glas. 
 

                
 

 


