
 

 
Anbefaling af projekt ’Udvikling af teknologiske- og digitale kompetencer med høj 
faglighed i og på tværs af fagene’ på Antvorskov Skole og tre fødeskoler 
 
Slagelse Kommune har med sine demografiske udfordringer de seneste år lagt stort vægt på uddannelse. 
Det er kommunens ønske at satse stærkt på udvikling af it- og teknologi, så alle kommunens elever kommer 
op på ICILS (International computer and information Literacy Study) kompetenceniveau 2. Derudover øn-
sker vi gennem øget talentsatsning at en større andel af eleverne kommer op på niveau 4.  
  
Antvorskov skole har de senere år gennem en lang række af projekter arbejdet ud fra Slagelse Kommunes 
vision for it. I 2011 deltog Antvorskov skole som en af fire skoler i projektet FIIT (fagenes integration af it). 
De seneste år har skolen som it-demonstrationsskole søgt at udvikle ikke alene de teknologiske kompeten-
cer hos elever og medarbejdere, men også den didaktik, der følger med, når eleverne i højere grad bliver 
producenter af digitale produktioner. Senest afprøvede skolen i foråret 2014 virkningerne af den nye skole-
reform gennem teknologiprojektet ’Fremtidens hus’, som ud over it- og teknologiinddragelse også lagde 
vægt på målstyret undervisning, differentierede mål og arbejdet med milepæle og kurser som støtte for 
såvel de fagligt svage som særligt talentfulde elever. Alle disse områder ser vi sammenknyttet og videreud-
viklet i det projekt der nu søges penge til.  
 
Slagelse Kommunes vision for it lyder således: Vi vil gennem integration af it i skolens aktiviteter og udvik-
ling af nye lærings- og samarbejdsformer gøre folkeskolen til det rigtige valg i en global verden. Dette pro-
jekt vil gennem sin store deltagerkreds og ikke mindst sin forankring på fire af kommunes skoler give os et 
solidt fundament for videreudvikling og implementering af Slagelse Kommunes it-vision. 
 
I Slagelse Kommunes it-vision står der i visionstema 1 ’it i læreprocessen’, at visionen er nået når: 

 Eleverne kan agere som medborgere og medarbejdere i vidensamfundet  

 It hjælper og udfordrer alle elever også de med særlige behov eller særlige forudsætninger  
 
I visionstema 3 ’Medarbejdernes kompetencer’ er visionen nået når: 

 Lærernes professionsfaglige kompetencer løbende bliver udviklet gennem formaliserede støtte- og 
vidensdelingsstrukturer 

 Alle skoler har strategier for styrkelse af formaliseret og forpligtigende videndeling om integration 
af it i fagene blandt skolens og kommunens lærere 

 Viden om udviklingsprojekterne ang. nye læringsformer med digitale læremidler deles blandt sko-
lerne  

 

Antvorskov skoles LearningTechLab er allerede kendt nationalt og internatonalt for sine visionære teknolo-
giprojekter, og jeg er som skolechef stolt, når skolen under den netop afholdte ICILS-konference blev 
nævnt, som den eneste folkeskole af undervisningsminister Christine Antorini og professor Ole Sejer Iver-
sen, Aarhus Universitet. Slagelse Kommune anbefaler derfor, at der tildeles projektmidler til fortsat udvik-
ling af idéerne i LearningTechLab og ikke mindst ressourcer til en større grad af videndeling.   
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