Høringssvar til digitaliseringsstrategi
Høringspunkt

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
 at digitaliseringsstrategien, handleplan med
underliggende økonomibilag sendes i høring med frist for
indsendelse af høringssvar den 11. april kl. 8.00
 at der afvikles informationsmøde den 4. april kl. 19.00
 at økonomimodel 3 anbefales, og der søges indarbejdet
800.000 kr. i driftsbudget 2020 og overslagsårene.
 • at endeligt valg af digital enhed foretages i første
halvår af 2020 og kompetencen hertil tillægges
styregruppen bag digitaliseringsstrategien.
BESLUTNING
Administrationens indstillinger godkendt.

Høringsberettiget

Alle dagtilbud og skolers MEDudvalg og bestyrelser.
10. kl. centret, Vestermarkskolen, CKU, Limfjordsskolen og
Aalestrup Realskole får planen tilsendt og kan afgive
høringssvar.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
strategien

Det er godt:

Det, vil vi foreslå, bliver ændret: Vi ønsker, at det præciseres
mere, hvad det pædagogiske formål med mere IT i børnehave
og vuggestue er. Vi er bekymrede for, at der vil blive lagt noget
ned over hovedet på os i stedet for, at vi i hver enkelt institution
får lov til at vælge, hvor meget og hvordan vi vil bruge IT,
vælge hvornår det er relevant, og giver mening i vores arbejde
med børnene. Vi ser det ikke som vores opgave, at klæde de
helt små på til at reflektere over digitale muligheder og
udfordringer, men i stedet at klæde børnene på til på sigt at
kunne reflektere og begå sig socialt, etisk og kritisk, gennem
vores relationsarbejde, og de daglige samtaler med børnene. I
den forbindelse kan det være rigtig relevant, at inddrage
computer eller ipad så vi kan dykke ned i de ting der optager
børnene og folde dem ud, men det er os der vælger hvornår.
Vi vil foreslå, at der også udbydes/oprettes forældre kurser, som
kan klæde forældrene på til at kunne håndtere digitalisering og
IT i hjemmet.
Vi ser det som unødvendigt og dobbelt, at vi både skal arbejde i
Citrix og G suite. Vi er meget glade for at arbejde i Citrix på alm.
Computer.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
handleplanen

Det er godt: Det er godt, at man venter til det er undersøgt til
bunds, hvilke devices det giver mest mening at indkøbe.
Det er helt afgørende, at netværket og access points er helt
tidssvarende og fuldt fungerende og kan trække det hele.

Det, vil vi foreslå, bliver ændret: Vi kunne ønske, at vi selv fik
mere indflydelse på, hvad vi synes vi har brug for i vores hus. I
stedet for evt. 5 chromebooks, kunne det være vi f.eks hellere
ville have 3 chromebook og 2 ipads, eller måske også noget
digitalt legetøj.
Høringsberettigedes
bemærkninger til
økonomien

Det er godt: Vi tilslutter os model 3

Det, vil vi foreslå, bliver ændret:

Andet

Høringssvarene sendes senest 11. april kl. 8.00 til Hanne Rishøj på hri@vesthimmerland.dk

