
Målgruppe og pris
Målgruppen for dagen er konsulenter, skoleledere, superbrugere eller andre, som 
arbejder med MinUddannelse. Prisen er 995 kr. plus moms pr. deltager. 
Tilmeldingsfrist er fredag d. 10/3.

Mød os
Udenfor lokalet vil der være en stand, hvor du kan møde MU-udviklingsteamet, se  
smagsprøver på fremtidige funktioner og koncepter, samt komme med dine input.

Til udstillere
Udenfor konferencelokalet kan forlag og andre leverandører deltage med  
standmateriale. Tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. Ønskes standplads 
bedes du skrive til vores support (mail) for forespørgsel.

Vi glæder os til at se jer alle og ser frem til en god dag med input,  
networking og relationsopbygning på tværs af kommuner og leverandører.

Med venlig hilsen
TEAM MU

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig og andre relevante fagpersoner til det første MU-træf 
i historien. MinUddannelse er fortsat i rivende udvikling, og vi mener, at tiden nu er moden til et 
netværksarrangement, hvor I får mulighed for at sparre med andre brugere af systemet, samt få 
viden om, hvad fremtiden byder på for vores platform.

Du er inviteret til MU-træf

Program for dagen
9.30 – 10.00  Morgenmad
10.00 – 10.15 Velkomst
10.15 – 11.15 Fremtiden for MU – nye features og et kig ind i roadmappet
11.15 – 12.00 Overgangsproblematikker og hvordan data kan understøtte disse, 

v. Søren Nielsen, konsulent i KL
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 15.00 Bazar med eksempler fra virkeligheden (afvikles flere gange):

 • Indskoling og MU – kan det forenes?
 • Specialskoler på MU – konkret brug og samarbejde med PPR
 • Implementering af en læringsplatform – her vises et bud på, hvordan det kan gribes an
 • Hvordan kan pædagogernes arbejde tænkes ind i platformen?
 • Samspillet imellem års-/ugeplan og arbejdsopgaver – scenarier fra hverdagen

15.00 – 15.30   Eftermiddagskaffe
15.30 – 16.15  Open space – netværk og drøftelse af de næste store trends på området
16.15 – 16.30   Tak for i dag

Torsdag
d. 16. marts 
på KMDs lokation i Ballerup
Lautrupparken 40-42,2750 Ballerup

Ses vi?

Tilmeld her

https://my.eventbuizz.com/event/minuddannelse-konference/detail

