
Årskonferens 2020
24 - 25 mars │ Nääs Fabriker 

Vi hoppas att du finner programmet både spännande och intressant (se sida 2).

Välkommen!

Konferensanläggning 
& hotell

Konferensen kommer att äga rum på Nääs Fabriker Hotell & Restaurang, 
Spinnerivägen 1, 448 50 Tollered. Hitta hit
Både konferenslokal och hotellet ligger i angränsande hus. Det finns gratis 
parkering i anslutning. 
Hotellrum finns reserverade fram till 12 februari, samtliga deltagare bokar och 
bekostar själva hotellrum. 
Uppge koden: WESTUM vid bokning http://www.naasfabriker.se/kontakt/

Westums styrelse hälsar dig varmt välkommen 
till 2020 års konferens!

TemaDigitaliseringens möjligheter och utmaningar – flexibelt lärande för vuxna!

Alla medlemskommuner erbjuds EN plats på konferensen där Westum står för 
konferenskostnaden (värde 1700 kr). Övriga deltagare på konferensen kommer 
att faktureras en konferenskostnad utifrån deltagande.

Anmälan SENAST 10 februari. Länk till anmälan

Deltagande 24-25 mars inkl. middag 1700 kr
Deltagande 24-25 mars exkl. middag 1400 kr
Deltagande endast 24 mars 950 kr
Deltagande endast 24 mars, ej middag 650 kr
Deltagande endast 25 mars 850 kr

http://www.naasfabriker.se/hitta-hit/
http://www.naasfabriker.se/kontakt/
https://response.questback.com/ntverkwestum/konferens2020


Årskonferens 2020

Förmiddag 
Kl. 9-12 

PROGRAM 
DAG 1 
24 mars

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar 
–

flexibelt lärande för vuxna!
Välkommen till konferensen

Digitaliseringen i skolan: möjligheter och utmaningar
Lars Svensson, Högskolan Väst
Forskare inom området samhällsvetenskap, medie- & kommunikations-
vetenskap, informatik

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för ett mer individuellt 
och flexibelt lärande 
Mattias Karlsson Sjöberg, Moderskeppet
Chef, pedagogisk ledare & författare som designar upplevelser för andra 
att lära sig

Westums egen verksamhet & pågående projekt 
Medlemmarnas exempel på digitalisering i utbildningen
Westums årsstämma
Kl. 17 Historisk vandring Nääs eller valfri aktivitet
Kl. 19 Middag

Eftermiddag 
Kl. 13-16.30 

Inledning – sammanfattning och reflektioner 

Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron 
Anna Tebelius Bodin, Hjärna Utbildning AB
Pedagog, föreläsare, författare och utbildad i inlärningspsykologi

Möjligheter inom ESFs programområdet (målgrupper, projektupplägg)
Sofia Nilsson Davies, Svenska ESF-rådet
Tf biträdande regionansvarig som hjälper till i ansökningsprocessen

Avslut & ”grab and go”-Lunch

PROGRAM 
DAG 2
25 mars Förmiddag 

Kl. 8.30-13 
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