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Indledning 
Nuværende it-strategi for 0-18 årsområdet i Silkeborg Kommune udløber ultimo 2018. Derfor 
har forvaltningens ledelse besluttet at lave en status på it-strategiens 5 pejlemærker vurderet 
ud fra dens succeskriterier og handleplaner. Evalueringen er lavet på baggrund af 
konsulentviden samt et spørgeskema rettet mod daginstitutioner . Rapporten er udarbejdet 
af Steen Demuth og Jakob Hausted konsulenter fra henholdsvist PUS samt 
Udviklingssektionen. Rapporten herunder konklusionen er efterfølgende blevet kvalificeret af 
Anne Lynggard Vinther, leder af PUS, samt Lisbeth Tang leder af Udviklingssektion.  
 
På baggrund af evalueringen skal forvaltningen beslutte om det anbefales at udarbejde en 
ny it-strategi. Evalueringens konklusion indeholder forslag til, hvordan en sådan i givet fald 
kan udarbejdes. 
   

Pejlemærke 1: Fagprofessionelles it-didaktiske og pædagogiske 
kompetencer medvirker til at brugen af digitale medier integreres i 
arbejdet med og omkring børnene   
 
Indsats 1: Alle fagprofessionelle tilbydes praksisnær kompetenceudvikling for at styrke den 
didaktiske anvendelse af it i samværet med børnene.  
 
I 2015 deltog alle pædagoger på et 3 dages kompetenceudviklingsforløb med fokus på 
mediepædagogik. Samme kursus blev udbudt til indskolinger samt pædagoger fra SFO’er (4 
medarbejdere fra hver skole). 110 dagplejere modtog ligeledes et 4 dages 
kompetencegivende kursus i 2015. Hver af de 15 daginstitutioner har fået uddannet en 
mediepædagog med et diplommodul i mediepædagogik fra VIA University College. 
På skoleområdet har it-vejledere ligeledes deltaget i diplomkursus i modulet 
mediepædagogik. 
 
Der har været afviklet et kursusforløb af 9 timer for faglærere; Next Step Digital Didaktik. 
Derudover har der ikke været generelle tiltag på skoleområdet. I forbindelse med nyere 
indsatser som Google Suite for Education, MeeBook og nye digitale læringsportaler er 
skolerne tilbudt workshops og introkurser. 
 
 
Indsats 2: Lokale læringscentre vejleder og supporterer kolleger i anvendelse af it og 
digitale medier i det fagfaglige og det pædagogiske arbejde. 
 
Alle daginstitutioner har oprettet mediegrupper bestående af en medarbejder fra hvert 
børnehus som udgår daginstitutionernes ‘læringscentre’. Mediegrupperne videndeler bl.a. 
om, hvor it og digitale medie anvendes i de enkelte børnehuse. 
Skolernes PLC var tiltænkt en nøglerolle heri. To projekter med henblik på at styrke PLC i 
forhold til Bekendtgørelse for PLC er strandet, og p.t. er en ny indsats på 
begyndelsesstadiet. Derfor er det primært den “gamle” it-vejleder, der har haft en opgave der 
ikke er ændret over tid. 
 

https://silkeborgkommune.dk/%7E/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Om-Kommunen/Politikker-og-strategier/IT-strategi_0-18_%C3%A5r_med_bilag.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163930
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Indsats 3: Læringsnetværk på tværs af Silkeborg Kommune bestående af læringscentrenes 
ressourcepersoner styrker videndeling på tværs af institutioner og skoler og samarbejder i 
tværgående projekter. 
 
Et fælles læringsnetværk på tværs af skoler og Dagtilbud er ikke etableret. For Dagtilbud er 
der etableret et mediepædagogisk læringsnetværk. Se rammebeskrivelse. 
Læringsnetværket på skoleområdet blev tilpasset Bekendtgørelse for PLC og fortsatte indtil 
indeværende skoleår, hvor biblioteksmedarbejder og it-vejledere blev skilt i to separate 
grupper. P.t. afventer begge grupper et projektarbejde omkring fremtidens PLC. 
 
 
 
Indsats 4: For at understøtte de fagprofessionelles brug af it og medier etableres et centralt 
organiseret center med særlig viden på it-området. 
 
Centeret er ikke etableret. For Dagtilbud er der etableret en it-strategigruppe med det formål 
at drøfte digitale udviklingsinitiativer og tendenser med relevans for dagtilbudsområdet og 
tage stilling til, hvordan det bringes videre i relevante fora. Se kommissorium for it-
strategigruppen. 
 
 

Pejlemærke 2: Børn og unge bliver motiveret af digitale medier. 
Digitale medier giver lyst til læring og medvirker til trivsel 
 
Indsats 1: It og digitale medier anvendes med udgangspunkt i det enkelte barn/unge med 
fokus på at barnet/den unge bliver aktivt producerende gennem leg og læring. 
 
Besvarelser fra institutioner viser at udstyr er tilgængeligt og bliver brugt sammen med børn. 
Samme besvarelser viser at der kan gøres en indsats for at børnene generelt bliver mere 
producerende via det digitale udstyr. Besvarelser fra daginstitutioner 
 
I forbindelse med at skolernes mellemtrin udstyres med digitale devices blev tanken om 
fælles indkøb af digitale læremidler accelereret. De fleste digitale fagportaler lægger op til 
traditionel undervisning, hvorfor temaet omkring aktivt producerende gennem leg og læring 
ikke nødvendigvis opnås via disse. 
 
 
Indsats 2: It bruges som et særligt værktøj til at understøtte inklusion på institutioner og i 
skoler. 
 
PPR, skoleafdelingen og Dagtilbud igangsatte i 2014 et projekt, der skulle afdække området 
omkring inklusion og digitale digitale teknologier. Se resultatet i oversigtsform her. For at 
imødekomme behovet for videndeling på 0-18 årsområdet blev der i 2017 planlagt og 
gennemført en Edcamp på området for pædagoger og lærere. Se hjemmeside og film. PPR 
planlægger indhold og yderligere indsatser i netværk for inklusionspædagoger. 

https://docs.google.com/document/d/1TbNAA69HQDt_nXGy5YRwfH6IikCHnyzudNcANV3AtzY/edit?usp=sharing
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163930
https://docs.google.com/document/d/11DLL0ncMx-u53r9n_4WlAKiuOXbilKOfk6-4ayW-E9Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11DLL0ncMx-u53r9n_4WlAKiuOXbilKOfk6-4ayW-E9Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1y4SIP0FsOpo3Ocbwqy7TFqvVUor7qMcG7a7SViNkxsk/viewanalytics
https://docs.google.com/presentation/d/1UVTFozAfJvsRq3OzKg0R8Mx-eCXkEFr0g94fKLsOcLc/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/silkeskole.dk/edcamp
https://drive.google.com/file/d/1pHUpHdAvkYdbVJb7VIZE9fa5QX8E9Ldh/view
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Inklusionscenter for læsning understøtter arbejdet med inklusion af børn med 
læsevanskeligheder gennem arbejdet med kompenserende læse- og skriveteknologier. 
 
 
Indsats 3: Børn og unges anvendelse af digitale medier fremmer deres digitale dannelse og 
globale forståelse. 
 
Daginstitutionen Midtbyen deltog her i et nationalt netværk, hvor temaet var børn som 
verdensborgere. Se mere om projektet her. PLC-netværket og det mediepædagogiske 
netværk har i flere omgange taget digital dannelse og digital etik op til diskussion.  
 
Det er ikke lykkedes i tilstrækkelig grad, at nå succeskriterierne sådan som de er formuleret i 
indsats 3. SSP bidrager ind i arbejdet med netetik. Etableringen af FabLabs på 
skoleområdet har medvirket til et andet fokus på arbejdet med digital dannelse og global 
forståelse. 
 
 
Indsats 4: It og medier understøtter mobil læring og giver mulighed for autentiske 
læringsmiljøer. 
 
Alle daginstitutioner/børnehuse har børne ipads stående til rådighed i deres 
børnehuse/børnegrupper. Det er meget forskelligt hvor meget digitale teknologier tages med 
udenfor de vante rammer. Besvarelser fra daginstitutioner. Derudover har dagtilbud adgang 
til mediekasser inden for læringstemaet natur, som pædagogisk personale kan booke. 
Indsatsen har ikke skabt et nyt fokus på udvikling af autentiske læringsmiljøer understøttet af 
it og digitale medier. I FabLab arbejdes med udvikling af elevers design af  digitale produkter 
til autentiske problemstillinger. 

Pejlemærke 3: Læring og trivsel bliver styrket ved at have en digital 
kultur, som er nysgerrig og eksperimenterende 
 
Indsats 1: Ledelsen har fokus på at støtte de fagprofessionelle i at skabe positive 
kulturforandringer på arbejdspladsen, og er tydelig omkring kravene til de fagprofessionelles 
it-didaktiske kompetencer. 
 
Medarbejdere opfatter ledelserne i højere grad som rammesættere end igangsættere ift nye 
digitale teknologier. Besvarelser fra daginstitutioner 
Kombination af centrale indsatser og ledelsesmæssige beslutninger er mundet ud i 
MeeBook, Google Suite for Education samt fælles indkøb af digitale fagportaler. Samlet set 
medvirker det til kulturforandringer 
 
Indsats 2: Arbejdet med prototyper videreudvikles på tværs af 0-18 års området. 
 
Mange digitale prototyper har været igangsat. 10 ud af 16 daginstitutioner har i perioden 
2014 - 2018 været involveret i digitale prototyper. Ordningen er taget af bordet igen. Digitale 

http://faellesskaber.blogspot.dk/p/brn-som-verdensborgere.html
https://docs.google.com/forms/d/1y4SIP0FsOpo3Ocbwqy7TFqvVUor7qMcG7a7SViNkxsk/viewanalytics
https://sites.google.com/silkeskole.dk/mediekasser/natur?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1y4SIP0FsOpo3Ocbwqy7TFqvVUor7qMcG7a7SViNkxsk/viewanalytics
http://prototypersilkeborg.blogspot.dk/p/tidligere-prototyper.html
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prototyper er ofte beskrevet med konsulent som initiativtager. Tanken var oprindeligt 
modsat. 
 
Digitale prototyper på skoleområdet har især koncentreret sig om FABLAB@school.dk. 
Digitale prototyper som udgangspunkt har ikke påvirket det brede skoleområde men i højere 
grad enkeltstående initiativer. 
 

Pejlemærke 4: Gode læringsmiljøer bliver understøttet af it og 
digitale medier og skaber sammenhæng mellem hjem, dagtilbud, 
skole og fritidsliv 
 
Indsats 1: Forældre, børn og fagprofessionelle får en personlig adgang til en 
sammenhængende virtuel samarbejdsplatform. 
 
Det bliver først i 2019 (skoler) og 2020 (dagtilbud), at ønsket om en fælles 
samarbejdsplatform for forældre, børn og fagprofessionelle på tværs af 0-18 år bliver 
realiseret. Se aula.dk.  
 
Daginstitutioner kommunikerer i dag digitalt med forældre via Daycare, mail og sms. På 
medarbejdersiden samarbejdes digitalt via Google Suite for Education og GetOrganized. 
Dagplejen kommunikerer digitalt med forældre via Tabulex. Både Daycare og Tabulex 
fungerer i dag primært som kommunikation fra dagtilbud til forældre og ikke vice versa. 
 
 
Indsats 2: Indsats: Børn får stillet en digital portfolio til rådighed, der kan anvendes som 
dokumentation i barnets lære- og dannelsesprocesser. 
 
Den digitale prototype Skoleportfolie i Buskelund viste gode resultater og erfaringer. Grundet 
planerne om Aula, blev det besluttet ikke at udvide platformen til resten af kommunen. Ideer 
om brug af Google som delingsværktøj af børns læring (portfolie) på daginstitutionsområdet 
har været udfordret af lovgivning om opbevaring af persondata og usikkerhed om Googles 
behandling af data samt EU’s skærpede lovgivning. 
 
 
Indsats 3: Kommunikation mellem fritidsliv, forældre, dagtilbud og skole understøttes af en 
digital samarbejdsplatform. 
 
I løbet af 2016 og 2017 har Kultur & Fritid i samarbejde med Skoleafdelingen og Børne- og 
Familieafdelingen udviklet udoglaer.dk som digital delingsplatform. Ud&Lær kan i fremtiden 
blive en del af Aula.dk 
 

mailto:FABLAB@school.dk
http://aula.dk/
http://skoleportfolio.webstream.dk/
https://udoglaer.dk/
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Pejlemærke 5: Teknologi og digitale læremidler skal virke, være 
tilgængeligt og sammenhængende 
 
Indsats 1: Alle fagprofessionelle har velfungerende udstyr til rådighed til deres forberedelse, 
afvikling og evaluering af deres arbejde. 
 
Grundet krav om kommunale besparelser blev it-budgettet for daginstitutioner i 2016 
halveret. Derfor var det nødvendigt at genoverveje kravet om anskaffelse af personligt it-
udstyr til medarbejdere. Derfor har forvaltningen udviklet forskellige indkøbsmodeller, så 
daginstitutionsledere kan sikre, at deres medarbejdere har adgang til de rette digitale 
enheder i deres arbejde. Se forslag til indkøbsmodeller.  
På skoleområdet er skolerne pålagt at udstyre medarbejdere med digital device samt at 
budgetlægge regelmæssig udskiftning af device. Det har løftet området. 
 
 
Indsats 2: Alle børn og unge har adgang til it-udstyr. 
 
Skolerne arbejder ud fra en strategi, der stiller Chromebooks til rådighed for mellemtrinnet, 
4.-7. klasse samt BYOD i udskoling. Det fungerer fint, da der er sikkerhed for, at udstyr er til 
stede i en grad, så der kan planlægges med it. Samtidig løfter indsatsen omkring fælles 
portaler yderligere. I indskoling er der variabelt udbud af devices til rådighed. Det anbefales 
at der kigges nærmere på området. 
 
 
Indsats 3: Institutioner og skoler har en opdateret netværksinfrastruktur. 
 
Grundet øget trafik og flere enheder på daginstitutioners netværk er der behov at udvide 
trådløse netværk flere steder. Daglige ledere tager selv kontakt til it-afdelingen.  
Skolerne gennemfører driftsmæssigt løbende opdateringer på netværksinfrastruktur.  
 
 
Indsats 4: For at understøtte de fagprofessionelles brug af it og BYOD etableres der teknisk 
support. 
 
Der er ikke tilknyttet it-pedeller i Dagtilbud. Udfordringer løses lokalt af daglig leder, 
mediepædagog, it-afdelingen eller it-konsulenten. 
Skolerne har i vid udstrækning taget ideen om it-pedeller til sig. Udvidelsen af it-pedellernes 
området til også at omfatte institutioner har ikke været mulig. Der er stadig enkelte skoler der 
løser opgaven via ansat lærer. 
 
 
Indsats 5: Digitale læremidler skal være browseruafhængige og skal tilgås via Unilogin. 
Læremidlerne vælges med multimodale funktioner, således at alle medier kan komme i spil. 
 
Det mediepædagogiske netværk for Dagtilbud forholder sig jævnligt pædagogisk til nye 
apps, der kommer på markedet. Dagtilbud kan søge om midler til lokale eller 
tværkommunale mediepædagogiske initiativer. Se projektforklæde. 

https://docs.google.com/document/d/1VX9oYBegEZpZbzdWmrDtQRUIewO8h8880ReeHHxSJqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QlChmOOSbRf6mDNx7FRDmsGucfC7CP7BVYVXZVsC5wA/edit?usp=sharing
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Skolerne indkøber udelukkende digitale læremidler der opfylder krav om Unilogin. 
Browseruafhængighed opfyldes med enkelte undtagelser. 
 

Konklusion 
Den eksisterende it-strategi er omfattende, da den både involverer en lang række indsatser, 
succeskriterier og handlinger. Samtidig er den meget detaljeret ift. tidspunkter, hvornår 
handlinger skal være opnået lokalt, hvilket gør det vanskeligt at samle op på lokale indsatser 
(fx klasseniveau) fra centralt hold. Efter arbejdsgruppens vurdering har det været for 
omfattende at rumme en it-strategi fra 0-18 år. 
 
Centralt igangsatte og styrede initiativer har været lettere at samle op på, men forankring 
lokalt bliver sværere. På flere måder har virkeligheden overhalet strategien - fx kunne man 
ikke under udarbejdelse af strategien tage højde for, hvordan Fablab kom til at fylde en stor 
del af it-dagsordenen på skoleområdet. 
 
It-strategien har været medvirkende til et fælles fokus på tværs af 0-18 årsområdet og har 
været en løftestang især inden for daginstitutionsområdet. Der hvor vi står i dag, er vi 
lykkedes med at få en infrastruktur op at stå og hardware er indkøbt, herunder IPads, 
Chromebooks og digitale læremidler. Det er langt vanskeligere at konstatere en klar og 
entydig ‘forbedring’ på udvikling i kultur og arbejdet med digitale perspektiver i de enkelte 
daginstitutioner og på skolerne.  
 
Ift. en eventuelt kommende it-strategi finder gruppen bag evalueringen det væsentligt for 
Børn og Ungeområdet at overveje en overordnet strategi, der beskriver rammerne for 
arbejdet med it i Dagtilbud og skoler.  
 
Dagtilbud og skoler udmønter den overordnede strategi i henholdsvis strategi for skolerne og 
for dagtilbuddet. Samarbejde omkring udviklingen af strategier skal sikre den røde tråd 
mellem den overordnede strategi og samarbejdet mellem dagtilbud og skole, så skoler kan 
bygge videre på det, børn har lært i dagtilbud.  
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