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:
Godt at have fokus på læring om IT. Selvfølgelig skal der bruges
IT som værktøjer i undervisning og administrationen.

Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Hvad er det der rent pædagogisk bliver bedre for børnene i
dagtilbud ved at der introduceres Chromebooke?
Det ønskes præciseret hvad IT gør for at styrke børenes
udvikling og trivsel?
Samt hvad man ser forbedret i forældre kommunikationen i
forhold til eksisterende forhold?
Konkret formål med IT i daginstitution, savnes.
It kan bruges som et supplement til det pædagogiske arbejde.
Det er meget uvæsenligt for børnene i dagtilbud at der findes en
digital strategi om at være kritisk over for IT. Det eneste som IT
hjælper med er at gøre driften af en institution nemmere. Dette
er i sig selv på ingen måder negativt men det har ikke noget
med vores børn at gøre. Børn i dagtilbud har en alder der slet
ikke gør at de bør eller har en kritisk holdning til hvordan IT
verdenen er.
Børn i dagtilbud har ikke behov for IT og vi ser ingen grund til at
introducerer et sådant behov i forhold til børnene. Vi ser ikke at
IT strategien reelt ændre noget i forhold til forældre samarbejde
osv. Disse forhold styres ved langt bedst med menneskelig
kontakt mellem personale og børn og personale og forældre. Der
er allerede IT til rådighed for at kunne sende inforation ud til
forældre og forældre kan melde børn syge mv.
Chromebook som valg:
Hvis vores børn i Vesthimmerland kommune skal lærer at
forholde sig kritisk til IT løsninger, så kan det undre at det netop

er Chromebook som er valgt.
Alle data om vores børns liv i alderen 2-15 år fra
børnehavegang, skolegang, samtlige skoleopgaver, stile, noter
og tanker lagres på Google Servere og administreres af Google.
Der findes ingen garanti for hvad google bruger disse data til.
Det er en så omfattende datamængde om alle aspekter i vores
børns opvækst som lægges i hænderne på en privat IT udbyder.
Der er naivt at forestille sig at det potentiale som ligger en så
omfattende ”bigData” ikke vil eller bliver misbrugt.
Hvis vores børn skal lærer at være duelige IT brugere kunne de
eksempelvis lærer af skolen hvordan man sikrer egne DATA på
egne servere og vigtigheden af at WWW. Ikke alene åbner for en
uendelig verden af viden, men også åbner en kælderdør til en
bundløs verden af svindel.
Google har designet Chromebook til at være det billigere
alternativ, for netop at få deres produkt og dermed deres
Datacentre ud til så mange som muligt. Der tales direkte ind i
en verden af sparsomme drift budgetter som kan afhjælpes ved
at lade Google leverer alle aspekter af IT hard- og software, som
betyder at vi lægger alle æg i en kurv. Vel er det billigt, men er
det også fornuftigt?

Høringsberettigedes
bemærkninger til
handleplanen

Det er godt:
I forhold til en implementeringsplan så ser det udmærket ud.

Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Der er tale om en forholdsvis lang tidsplan for implementering af
IT udstyr. Er man forberedt på at de sidste i
implementeringskæden sandsynligvis får en nyere udgave af
chromebook? Er der midler til løbende opgraderinger?
Høringsberettigedes
bemærkninger til
økonomien

Det er godt:
Vi mener at økonomimodel 3 ser bedst ud.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Vi foreslår at det lægges ud til den enkelte institution, hvordan
man ønsker at investerer i IT.

Andet

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

