
Digitalkompetanse.no 

Digitalkompetanse AS - Spørsmål kan sendes til 
olav.reitan@digitalkompetanse.no eller erlend@digitalkompetanse.no  

BLI OPPDATERT OG INSPIRERT!  

 

Noen ganger trenger vi gode argumenter for å få med oss kollegaer, eller for å overtale en sjef til at 
det er kjempelurt å sende akkurat deg på konferanse. I dette dokumentet finner du både den 
informasjonen du trenger og en rekke gode grunner til at både du og kollegaene dine skal delta på 
akkurat Læring på digitale flater 2023! 

Læring på digitale flater er en godt etablert læringskonferanse som kombinerer moderne og 
oppdatert pedagogikk med alt det beste og mest spennende fra den digitale verden. Konferansen har 
holdt på siden 2013 og får gode tilbakemeldinger på både form og innhold hvert år.  

Praktisk informasjon: 
Konferansen arrangeres på de samme tre stedene hver vår, og varer i to dager på hvert sted. De 
fleste som besøker konferansen overnatter på hotellene der konferansen holdes, men det er også 
mulig å delta uten å overnatte. Programmet er tilnærmet likt på de tre stedene, og inneholder en fin 
balanse mellom foredrag, praksisnære seminarer og tid til det sosiale. 

Datoer 

• Scandic Park Hotell i Sandefjord: 6. og 7. februar 2023  
• Scandic hell Værnes: 14. og 15. februar 
• Clarion Hotell Flesland Bergen: 9. og 10. mars 2022  

5 gode grunner for å delta på LPDF 
• I UDIRs rammeverk for Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 

pekes det på at «utviklingen av digital kompetanse er en livslang 
prosess». Det legges også vekt på at digitalt kompetente lærere «bruker 
profesjonelle nettverk for egen læring og utvikling, og for 
kunnskapsdeling mellom kollegaer.» Læring på digitale flater er en unik 
mulighet til å både holde seg oppdatert, og møte dyktige likesinnede 
lærere for å bygge profesjonsfaglige nettverk på tvers av skoler. 

• Både læreplanen og den oppdaterte vurderingsforskriften vil fortsatt 
være relativt ny for mange lærere. På LPDF vil man kunne få klarhet i, og 
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kunne videreutvikle sin egen praksis i relasjon til, de nye 
styringsdokumentene. Læring på digitale flater 2023 vil gi innsikt i 
moderne, hensiktsmessig og nøktern bruk av digitale verktøy for å skape 
godt samarbeid og økt elevengasjement.  

• Mange av læreverkene og utviklerne av digitale læringsverktøy har nå 
virkelig fått ferdigstilt sine produkter som er tilpasset den nye 
læreplanen. På konferansen vil nysgjerrige lærere kunne skape seg et 
overblikk over hva som finnes og få en følelse av hva som er både nytt og 
bra. På parallellseminarene kan man prøve ut det som frister eller 
fascinerer, og øke sin kompetanse i bruken av både digitale læreverk og 
innovative digitale verktøy og tjenester.  

• Deltakelse på konferansen vil kunne være et klapp på skuldra til 
motiverte og fremoverlente lærere som gjør en ekstra innsats. De 
lærerne som tar initiativ til å holde seg oppdatert og skape det beste 
mulig utgangspunktet for elevenes læring fortjener å både belønnes og 
motiveres til å fortsette å utvikle seg. Gode foredrag, gode relasjoner og 
god mat på fine hoteller kan være en velfortjent gulrot for de som 
virkelig står på for felleskapet! 

• Foredragsholderne som kommer på Læring på digitale flater, er 
anerkjente og dyktige fagpersoner som vet å presentere sitt faglige 
innhold i et format som er enkelt å fordøye. Lærere som deltar, vil bli 
både inspirert og få konkrete tips og man kan ta med seg hjem til 
kollegiet. Konferansen har som sin viktigste ambisjon å være med på å 
påvirke norsk skoleutvikling i positiv forstand, sammen med alle som 
deltar. 

 

Vi sees på Læring på digitale flater! 
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