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Vision 
 
Vi vil gennem integration af it i skolens aktiviteter  
og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer  
gøre folkeskolen til det rigtige valg  
i en global verden. 
 

 
 
 
 
 

Visionstema 1: 
 
It i læreprocessen 
 
Læreprocesserne foregår mange forskellige steder fx i klasserummet, sfo, dagtilbuddet, fritidsde-
len, hjemmet og i fysiske og virtuelle rum. 
 
 
Værdier (Det er værdifuldt at):  

 It understøtter og udvikler elevernes læreprocesser 
 Eleverne udvikler en digital dannelse1 
 

Mål (Derfor vil vi): 
 Alle skoler arbejder efter en lokalt udarbejdet mediehandlingsplan, der tager udgangspunkt i en 

integration af faghæfte 48 og faghæfterne i 2013 
 Hver skole har et eller flere udviklingsprojekter, der understøtter/udvikler/udbreder nye læ-

ringsformer med digitale læremidler i 2013 
 20 % af ressourcerne til læremidler anvendes til digitale læremidler i 2014  
 Ved indkøb af læremidler indgår en kvalificeret vurdering af digitale læremidler på lige fod med 

andre læremidler  
 Der er et samarbejde mellem skolerne og institutionerne om anvendelsen af it for førskolebørn 
 

Resultater (Det har vi opnået, når) 
 Eleverne kan agere som medborgere og medarbejdere i viden samfundet 
 It opfattes som en naturlig del af læreprocessen 
 It er integreret i alle fag på niveau med beskrivelserne i Fælles Mål 
 Afsluttede udviklingsprojekter er evalueret med henblik på implementering på alle kommunens 

skoler 
 Alle fag har adgang til digitale læremidler 
 It hjælper og udfordrer alle elever også de med særlig behov eller særlige forudsætninger 

                                            
1
 Digital dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i betjening af it, også kompetencer. Det gælder kompetencer i kritisk informations-
søgning, databehandling og it-brugerens evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer samt evner til at kunne 
tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. (Faghæfte 48) 
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Visionstema 2: 
 
Digital kommunikation 
 

Digital kommunikation mellem administrationer, lærere, pædagoger, elever og forældre 
 

Værdier (Det er værdifuldt at):  
 Skolerne anvender en fælles digital platform til kommunikation 
 Skriftlig kommunikation som udgangspunkt foregår digitalt 
 Skolegangen forbereder børnene på en global verden 
 

Mål (Derfor vil vi):  
 I 2013 er 90 % af den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem digital 
 Alle skoler har i 2013 udarbejdet en forventningsafstemning med hjemmene vedr. skole-

hjemsamarbejdet 
 Alle skoler har i 2013 fælles og forpligtigende interne retningslinjer for digital kommunikation 
 Hvor det er muligt og fagligt meningsfuldt foregår den skriftlige kommunikation mellem lærere 

og elever digitalt 
 Eleverne kan kommunikere med andre børn i såvel nærområdet som globalt 

 
Resultater (Det har vi opnået, når) 

 Eleverne opfatter digital kommunikation som en naturlig del af skolegangen 
 Eleverne anvender sociale medier fx ved samarbejde med andre lande og kulturer 
 Forældrene kan kommunikere nemt, bekvemt og effektivt med skolen 

 
 

Visionstema 3: 
 
Medarbejdernes kompetencer 
 
Værdier (Det er værdifuldt at): 

 Alle lærere besidder opdaterede professionsfaglige kompetencer2 
 Vi deler viden lokalt og på tværs af kommunens skoler 

 
Mål (Derfor vil vi): 

 Lærernes professionsfaglige kompetencer udvikles løbende gennem formaliserede støtte- og vi-
densdelingsstrukturer3 

 Alle skoler har strategier for styrkelse af formaliseret og forpligtigende vidensdeling om integra-
tion af it i fagene blandt skolens og kommunens lærere 

 De faglige vejledere eller tilsvarende, der understøttes af it-vejlederne og PLC, har ansvaret for it-
vejledningen i fagene 

 
Resultater (Det har vi opnået, når) 

 Lærere kan leve op til Fælles Mål 
 Viden om udviklingsprojekterne ang. nye læringsformer med digitale læremidler deles blandt 

skolerne 

                                            
2
 Et opdateret fagsyn, en fagdidaktisk kompetence og en undervisningspraktisk kompetence  

3
 Kurser, workshops, it-vejleder funktionen, skolebiblioteket, de faglige vejledere og fagudvalg/fagteams
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Forudsætninger for visionen 
 

Det er en forudsætning, at den leverede it-service og it-infrastruktur understøtter skolernes op-
gaver således at, it er tilgængeligt, sikkert og bekvemt for brugerne. 

 
Mål (Derfor vil vi): 

 Eleverne har adgang til tilstrækkelige it-ressourcer 
 På alle skoler er der adgang til digital lyd og billedafvikling i alle lokaler i 2015 
 Alle medarbejdere har en kommunalt finansieret pc inden 2013 

 

Målarkitektur for it-infrastrukturen 

Servicekrav4:  
Eleverne skal have adgang til skolens netværk med deres eget udstyr som erstatning for de computere 
som skolen stiller til rådighed.  

 Windows, MAC og Linux-computere skal så vidt muligt have samme muligheder som med sko-
lens eget udstyr 

 Smartphones, tablets og lignende skal så vidt muligt kunne anvendes 
Eleverne skal have adgang til undervisningsressourcer, herunder fælles data, udenfor skolen. Fx hjem-
mefra, på ferie, på folkebiblioteket og på feltarbejde i mosen/byen.  

Der skal være trådløst net til rådighed for alle. 
 Det skal kunne håndtere, at op til 2 gange antallet af elever anvender netværket samtidigt  
 Det skal kunne håndtere, at hele klasser logger på samtidigt 

Der skal være en tilpas bred adgang til internettet  
 Adgangen til internettet skal fortsat kunne gøres bredere, efterhånden som anvendelsesmøn-

strene og mulighederne udvikler sig 
 Om nødvendigt, skal det være muligt at kunne prioritere mellem adgangen til netværket.  
 Der skal være adgang til print på skolen med eget udstyr 

Eleverne skal kunne få strøm til deres udstyr, mens de er på skolen. 
 Der skal være strøm nok ind på skolen og at der skal være en ordentlig strømfordeling på skolen 

Eleverne skal kunne have sikker opbevaring af deres eget udstyr på skolen, når de ikke har mulighed for 
at passe på det selv.  

Elevernes adfærd skal beskyttes. Både beskytte eleven og beskytte mod eleven.  

 Der skal stilles anti-virus til rådighed for elevernes eget udstyr 
 Der skal kunne stilles krav til sikkerhedsniveauet på elevernes eget udstyr 
 Eleverne skal beskyttes mod tab af data, ved at der stilles backup til rådighed for eleven der an-

vender eget udstyr 
 Skolens/kommunes netværksressourcer skal beskyttes mod elevernes eget udstyr. Herunder i et 

vist omfang beskytte mod, at skolens internetadgang anvendes til ulovlig trafik 
Support  

 Den øgede netværksanvendelse vil medføre øget supportindsats 
 Hver skole har en fast tilknyttet it-driftmedarbejder til rådighed i undervisningstiden 

 

                                            
4
 Målarkitektur for it-infrastrukturen i fremtidens folkeskole (KL, 2011) 


