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:
Velbeskrevet og gennemarbejdet stykke arbejde.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Medarbejdere, udskolingselever og ordblinde elever bør fortsat
have mulighed for at arbejde windowsbaseret. Bl.a. med henblik
på at understøtte den massive indsats, der er lavet i forhold til
at klæde lærere og elever på til at benytte CD-ord. Det er vores
overbevisning at, det at være tvunget til kun at kunne anvende
Appwriter er ensbetydende med lavere kvalitet. Det vil være en
stor forringelse af muligheden for ordblinde i forhold til at gå til
prøve.
Der må forventes, at der skal bruges en væsentlig ressource på
at lære alle ordblinde og øvrige svage læsere nye værktøjer.
Der er ikke sammenhæng mellem denne strategi og den nyligt
vedtagne læsepolitik.
Hvilke vejledere er det der laves uddannelse for – og hvordan er
det tænkt videre formidlet?
Er der nogle pædagogiske begrundelser for at vælge
Chromebooks?
Har man overvejet konsekvenserne af at gøre sig afhængig af
Google? Frem for nu, hvor vi har flere muligheder afhængig af
de opgaver vi ønsker at udføre.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
handleplanen

Det er godt:
At afvente en alternativ windowsmaskine, hvilket vi ser som den
bedste løsning.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
At de ikke afklarede punkter afklares inden endelig vedtagelse.
Før fx TRIO kan garanteres at virke via Citrix hjemmeopkobling
ønskes der mulighed for ikke at være bundet op på en
Chromebook som administrativ maskine.
Er det en ok pris at betale, at underviserne ikke fremadrettet
kan anvende interaktive tavler? Dette bruges særligt i de mindre
klasser.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
økonomien

Det er godt:
- At det er centralt finansieret, da det ellers vil udhule
økonomien yderligere.
At det er tænkt økonomi til udskiftning af skærminstallationer i
lokalerne.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
- At der udarbejdes en lignende beregning med udgangspunkt i
at der opdateres så PC’ere kører med samme udskiftning grad
som Chromebooks. Dvs. fortsætte med de kendte
programpakker og kontorsuite.
At der indtænkes økonomi til at medarbejderes PC’ere udskiftes
i et passende interval. At elevernes PCere udskiftes samtidig
med medarbejdernes.
At det præciseres at beløbet på 3 mio. kr. fra 2020 er en
permanent tilførsel til området. Uden slut dato.
Hvad vil der ske ved stigende elevtal i hele kommunen, hvis det
skulle komme der til på et tidspunkt.

Andet

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

