
 

 

Timbuktu Fonden inviterer til  

Konference om den globale dimension i uddannelserne 

Eigtveds Pakhus, Sal III, Asiatisk Plads 2, 1448 København K 

7. november 2013 

 
På konferencen samler vi eksperter, praktikere og 
beslutningstagere inden for global undervisning og 
bringer også erfaringer fra vores nabolande på 
banen. Formålet med dagen er at dele viden og 
inspiration og samtidig bidrage med anbefalinger, 
som kan spille ind i den debat, der netop nu foregår 
om udviklingen af folkeskolen. Konferencen af-
holdes på et tidspunkt, hvor der er lanceret både en 
ny folkeskolereform og en ny læreruddannelse, og 
det skaber nye muligheder og udfordringer for 
global undervisning. 
 
I løbet af dagen vil oplæg fra eksperter og 
praktikere belyse feltet fra forskellige vinkler og 
give input til det videre arbejde med at sikre den 
globale dimension som en væsentlig del af dags-
ordenen i fremtidens folkeskole. 
 
Konferencen afholdes af Timbuktu Fonden i 
samarbejde med O3V, IBIS, Salaam, UCC og 
Globale Skolepartnerskaber og med støtte fra 
Danidas Oplysningsbevilling.  
 
Deltagelse i konferencen er gratis og tilmelding skal 
ske senest søndag d. 20. oktober ved at følge 
tilmeldingslinket. Bemærk, der er begrænset antal 
pladser. Ved spørgsmål kontakt all@ibis.dk 
 

Timbuktu Fonden er en selvstændig fond oprettet i 
2008 med det formål at fremme u-landsoplysning 
og journalistik i Danmark. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Program 
10.00-10.15 
Velkomst v. udviklingsminister  
Christian Friis Bach 
 
10.15-10.45 
Oplæg v. Peter Kemp 
Emeritusprofessor i filosofi, dr. theol. & phil. ved DPU  

 
10.45-11.15 
Oplæg v. Den Globale Skolan 
Et statsfinansieret tiltag under uddannelses- 
departementet i universitets- og högskolerådet, Sverige 
(Oplægsholder annonceres i det endelige program) 

 
11.15-11-45 
Skype-oplæg v. Vanessa de Oliveira 
(Andreotti) 
Professor i Global Education, Oulu Universitet, Finland  
 
11.45-12.45 
Frokost og markedsplads med eksempler 
på globale undervisningsforløb  
 
12.45-13.15 
Oplæg om den nye læreruddannelse 
(Oplægsholder annonceres i det endelige program) 
 
13.15-13.45 
Oplæg v. Krista Jacobsen 
Viceskoleleder på Brøndby Strand Skole 
 
13.45-14.00  
Pause 
 
14.o0-14.30 
Oplæg v. Povl Erik Wolff 
Skoleleder på Bakkeskolen i Kolding 

 
14.30-15.30 
Paneldebat med oplægsholderne og 
spørgsmål fra salen 
 
15.30-16.00 
Afrunding og opsamling på anbefalinger 
v. journalist og forfatter Knud Vilby 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gcwDYyZjK1VuBvv9ls44Ifv0JzSrHQJihxsAxVRYJTo/viewform
mailto:all@ibis.dk

