
- konference om IT og læring

The BETT show (British Educational Training and 
Technology Show) er verdens største udstilling inden 
for pædagogisk IT. BETT giver et indblik i det nyeste 
inden for hardware, software og anvendelse af IT i et 
pædagogisk perspektiv.
BETT har over 30.000 besøgende fra over 125 
forskellige lande og foregår i ExCel Center i 
Docklands, London.

PROGRAM
Onsdag
• Afrejse fra Billund lufthavn til Stansted.
• Herfra kører vi med eksprestog til London 

centrum og checker ind på hotel (enkeltværelse 
inkl. morgenmad).

• Besøg og deltagelse i diverse oplæg om 
eftermiddagen på BETT.

• Kl. 19 er der netværksmiddag med mulighed for 
at netværke.

Torsdag
• Skolebesøg i Østlondon. Vi tilbyder besøg på 

skoler, som passer til dine målgrupper: primary, 
secondary eller upper secondary schools.

• Besøg og deltagelse i diverse oplæg om 
eftermiddagen på BETT.

• Om aftenen inviterer og arrangerer de forskellige 
danske ”udbydere” og forlag til netværksaften.

Fredag
• Besøg og deltagelse i diverse oplæg på BETT. 
• Kl. ca. 17 er der afgang med eksprestog til 

Stansted og her fra hjemrejse til Billund.
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BETT 2017 25.1 – 27.1.2017

Studietur - for dig, der ønsker at følge med i 
udviklingen inden for læringsteknologi

• Fly, 2 x hotelovernatning, netværksmiddag, Oyster 
card (GBP 25,00) og transport i forbindelse med 
skolebesøg 

kr. 5.950,00 

- ved tilmelding inden den 21.10.2016

Vi kan ikke garantere, at denne pris er gældende ved 
senere tilmelding, hvorfor der må forventes et tillæg. 
Der er mulighed for at blive i London til søndag.

• Onsdag den 11.1.2017 kl. 15.30 holder vi 
informationsmøde om studieturen. Nærmere 
information følger.

INFORMATIONSMØDE

• Tilmelding på - kortlink.dk/n4c3
 eller

TILMELDING


