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 MED-udvalg 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:
At der er lavet en samlet strategi for dagtilbud og skole, det er
vigtigt at der er en rød tråd i vores digitale dannelsesstrategi.
Det er rigtigt set at vi først og fremmest skal have fokus på
vores hverdagspraksis – altså hvad skal vi bruge den digitale
verden til i skole og dagtilbud? De 4 overordnede mål rammer
det godt ind.
Vi hæfter os ved at der i digitaliseringsstrategien er nævnt
følgende:
Brugen af digitale enheder og ressourcer giver børn og unge
mulighed for selv at eksperimentere, undersøge og producere
materiale, så læring sker gennem erfaringsdannelse og i varierede
læringsmiljøer.
Vi tænker at det er en vigtig pointe, at børn og unge har
mulighed for at vælge enhed ud fra opgave og være
undersøgende og nysgerrige på de muligheder de forskellige
enheder giver ind i et læringsfællesskab.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Under afsnittet om rammer mangler vi elevernes stemme.
Hvordan medinddrages de? Nogle skoler har ordninger med ITdukse, ordblindepiloter og andre interessante tiltag. Det kunne
med fordel bringes med ind i en strategi.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
handleplanen

Det er godt:
God og overskuelig plan
Vi tror at Chromebooks er et godt alternativ til en PC og at vi vil
opleve det som en forbedring i forhold til opstart og vedligehold.
Det er godt at få et eftersyn og en opgradering af skolernes
netværk, så det kan ”følge med” de krav der stilles i skolerne i
dag.
Det er rigtig fint at ”dit liv på nettet” udbredes på skolerne og
allerede starter i 2. klasse.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
vi er enige i, at man skal rydde op i systemerne og lave en vis
ensretning. Vi er dog meget uenige i, at man udelukkende
satser og supportere Chromebooks. Det mener vi står i
modsætning til digitaliseringsstrategien, hvor man netop får
mulighed for at eksperimentere med forskellige enheder i
forskellige læringsfællesskaber.
Det bekymrer os, at der arbejdes i et økonomisk perspektiv
fremfor et læringsperspektiv. Dermed tænker vi, at
digitaliseringsstrategien og handleplanen ikke stemmer overens.
Det bekymrer os at den interaktive del i vores tavler forsvinder.
Man bør have løsninger på alle frembragte bekymringer inden
planen går i gang.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
økonomien

Det er godt:
At der tænkes en central finansiering ind i en så omfattende
handleplan.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Der bør medtænkes udgift, således at skolerne kan indkøbe
skærme med touch – en digitaliseringsstrategi skal jo ikke sætte
os tilbage. Det bør ligeledes sikres at skolerne ikke står med
store udgifter i forbindelse med opgradering af netværk.
Det bør overvejes, om indeværende års indkøb af enheder kan
konverteres til indkøb af touchskærme, såfremt den enkelte
skole har enheder nok.
Vi anbefaler at man bruger model 3 som finansieringsmodel.

Andet

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

