VISER VI VÆRDIERNE?
Kom til prisoverrækkelse og paneldebat om
frie skolers rolle i en tech-tid med medieforsker,
friskoleleder og elev
Vores fælles verden er blevet digital. Men hvad med den frie skole og
værdierne? Kan man skabe gode fællesskaber via kabler og servere? Hvad skal
den frie skoles rolle være?
Mød medieforsker Stine Liv Johansen, friskoleleder Jakob Ringgaard fra Ollerup
Friskole og en elev fra Fredericia Realskole til en spændende paneldebat om
den frie skole og værdier i digital form.
Medstifter af prisen, Rasmus Anker Rysgaard, modererer.
Vi håber at se dig til en spændende eftermiddag om det levende ord på nettet.
Det sker på Fredericia Realskole den 26. november kl. 17-19.
Venlig hilsen

PROGRAM
17:00
Velkommen
SANG
Præsentation af finalisterne til SEVERIN
PRISEN 2019: Rønde Efterskole, Rødding
Højskole og Fredericia Realskole.
Overrækkelse af SEVERIN-PRISEN 2019 til
Fredericia Realskole.
SANG
Pause med sandwich og sodavand

17:45
Oplæg fra panelet (hver 5 minutter)
•
Stine Liv Johansen: skolens rolle i børn
og unges digitale dannelse
•
Jakob Ringgaard: en dannende
skoledag med teknologi
•
Elev fra Fredericia Realskole: livet med
sociale medier – hvor er de voksne og
værdierne?

Juryen for SEVERIN-PRISEN 2019:
Stine Liv Johansen, medieforsker
Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE
Rasmus Anker Rysgaard, ejer af VOSTOK kommunikation og
medstifter af SEVERIN-PRISEN

Debat
Spørgsmål fra salen og fra moderator
Rasmus Anker Rysgaard.

Arrangører: Fredericia Realskole og VOSTOK kommunikation

Afslutning og SANG

18:45

SEVERIN
PRISEN

20
19

Hvorfor skal du komme?
For at få inspiration. Værdier på
nettet er vigtige i en flimrende
tid. Frie skoler er lig værdier og
autentiske voksne. Det skal kunne
mærkes på nettet.
Hvad får du ud af det?
Spændende inspiration til arbejdet
med ”det digitale” på jeres skole
eller som forælder.
Hvad koster det?
Arrangementet er gratis. Hvis du ikke
har fået mindst én aha-oplevelse,
refunderer vi transporten.
Hvem må komme?
Alle med interesse for børn og unge,
skole, værdier og digitaliseringen af
vores liv.
Hvor og hvornår?
Fredericia Realskole,
Købmagergade 72, 7000 Fredericia.
Den 26. november 2019 kl. 17 - 19
Tilmelding
Tilmeld på https://www.facebook.
com/events/1353553438158168/
Find det på facebook.dk/vostok.dk

