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Forord 

Siden Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 blev vedtaget, er ud-

buddet af teknologi eksploderet, og de teknologiske muligheder er dermed både ændrede og udvidede. En 

ny folkeskolereform er blevet vedtaget, og der er nye fællesoffentlige og fælleskommunale digitalise-

ringsstrategier på trapperne. Alt dette stiller nye krav til grundlaget for arbejdet i, om og med medier og 

det tekniske fundament, der skal sikre dette, og det er derfor nødvendigt med en revidering af Medie-

guiden ift. de to sidste år af dens levetid. 

Fokus er dog stadig på, hvordan man på en dynamisk måde kan støtte lærernes arbejde med at gøre ele-

verne til kompetente og kritiske mediebrugere. Målet er dannelse i det medialiserede samfund. 

 

Det er ikke et tilfælde, at forsidebilledet er en ordsky. Udviklingen går mere og mere i retning af, at al 

software tilgås via Internettet og dermed i retning, af at al data lagres og tilgås via skyen. I Solrød Kom-

mune arbejdes der på at understøtte denne udvikling. Bl.a. er skybaserede tjenester en meget vigtig del af 

en succesfuld implementering af den Bring-Your-Own-Device-strategi, som der arbejdes hen imod. 

 

I den udstrækning, det har været muligt, er visioner og mål for skoleområdet i Folkeskolereformen, Den 

Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi indarbejdet i 

denne medieguide. Medieguiden har været til høring i skoleledergruppen, PLC-teamene, gruppen af sko-

lernes pædagogiske medievejledere samt gruppen af lærere med IT-tilsyn. Resultatet af høringerne er 

blevet indarbejdet i planen. 

 

Solrød Strand. Maj 2015 

Britt Alstrøm, pædagogisk IT-konsulent, Solrød Kommune 
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Medieguidens delområder 

Det er en vigtig pointe i denne medieguide, at der skelnes mellem digitalisering og medialisering. Digita-

lisering handler om it, teknik og udstyr og beskriver overgangen fra udelukkende analogt til digitalt base-

rede medier. At tale om et digitaliseret videnssamfund forudsætter en veludviklet digital infrastruktur.  

 

Men teknik og udstyr alene gør ikke som et trylleslag eleverne til kompetente og kritiske mediebrugere 

samt fremmer læringen. Her bliver vi nødt til at skele til børn og unges hverdag, hvor brugen af medier 

indgår som en helt naturlig del. Medier er ikke noget særligt og bliver ikke brugt som et supplement eller 

bliver integreret i særlige situationer. Hvis skolen skal afspejle samfundet udenfor samt (ud-)danne ele-

verne hertil, må vi på samme måde væk fra at tale om integration og supplement, men se på medier som 

en naturlig del af skolekulturen. I en medialiseret skole er mediepædagogik og mediedidaktik i centrum, 

og læring skal kobles til elevernes uformelle brug af medier i fritiden. Lærerne skal kunne vurdere, hvil-

ket medie, der er optimalt i den givne sammenhæng – det være sig analoge som digitale medier.  

 

Digitalisering kan altså ses som en vigtig forudsætning for en medialiseret og tidssvarende skole, og den-

ne medieguide er derfor delt op i to hovedområder, digitalisering og medialisering. 

Digitaliseringsdelen er delt op i udviklingsplan, status og handlingsplan. Udviklingsplanen beskriver den 

ønskede udvikling for folkeskolerne i Solrød på digitaliseringsområdet i årene 2016-2017. Statusdelen 

beskriver status på skolerne pr. 1/4 2015. Handlingsdelen beskriver, hvad der skal til i 2016-2017 for at 

opfylde visionerne i udviklingsdelen.  

Medialiseringsdelen beskriver, hvordan eleverne understøttes i at blive kompetente og kritiske mediebru-

gere og dermed, hvordan de rustes til at kunne tilpasse sig og agere i stadig nye udfordringer og betingel-

ser i det medialiserede samfund. 

 

Finansieringsdelen indeholder en samlet oversigt over økonomien. Fra 2001 har skolerne fået tildelt et 

fast årligt beløb til IT-udvikling. Beløbet har været på kommunens budgetoversigt 4 år frem, og skolerne 

har derved fået mulighed for at langtidsplanlægge vedligeholdelsen og udviklingen af IT-området. Denne 

medieguide bygger på, at denne mulighed også er til stede i planens åremål (dog kun 2 år, da dette er en 

revidering). 

 

Endelig indeholder Medieguiden en del, der omhandler visioner og mål for de pædagogiske læringscentre 

på skolerne. Denne del er skrevet af medarbejderne på de pædagogiske læringscentre i fællesskab. 
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Digitalisering 
At tale om et digitaliseret videnssamfund forudsætter en veludviklet digital infrastruktur. I Solrød Kom-

mune skal vi derfor fortsat have fokus på at udvikle og forbedre den digitale infrastruktur. Vi skal have 

veludbyggede trådløse netværk, hvor alle kan koble sig på – hurtigt og problemfrit. IT-udstyret skal være 

så nyt, at elever og lærere uden problemer kan eksperimentere med medier, og vi skal kunne tilbyde et 

varieret udbud at eksperimentere med. 

Adgangen til information, viden og sociale samværsformer er en vigtig faktor for at blive dannet til en 

refleksiv og kritisk mediebruger/-forbruger. Her har skolen en vigtig opgave i at forhindre, at vi danner 

A- og B-hold i og med, at skolen kommer i kontakt med alle børn. Derfor er tilgængelighed et nøgleord. 

Udviklingsplan 

Hardware 

Hardware omfatter alt IT-udstyr, der ikke er programmer: Computere, tablets, printere, skannere, højttale-

re, faste og trådløse netværkskomponenter, interaktive løsninger samt diverse tilbehør. 

 

Eleverne på skolerne i Solrød skal have mulighed for at blive præsenteret for, og arbejde med, den nyeste 

teknologi på medieområdet inden for de rammer, som undervisningen i folkeskolen sætter. Det er ikke 

pædagogisk nødvendigt eller økonomisk muligt, at alt udstyr på skolerne er af nyeste model, men en del 

af udstyret skal være det.  

 

Det er målet, at elever, der forlader skolen efter 9. klasse, har arbejdet med hardware, der er så nyt og 

varieret, at de kender til de grundlæggende muligheder, som udstyret i virksomheder og på videreuddan-

nelsessteder har. 

 

Det skal tilstræbes, at skolernes IT-udstyr er så ensartet som muligt både på den enkelte skole og i det 

samlede skolevæsen. Denne ensartethed sikres ved at samordne nyanskaffelser og opdateringer og ved at 

aftale graden af egentlige kassationer. Med en stor ensartethed bliver servicering overkommelig, og sko-

lerne kan hjælpe hinanden, når der opstår problemer. Desuden kan elever og lærere nemt benytte udstyret 

på andre skoler, hvis det bliver nødvendigt. 
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Placering af hardware 

Skolernes hardware placeres, så der tages hensyn til de mange forskelligartede opgaver, der skal løses 

med den hardware, der er til rådighed. Opstillingen på skolerne prioriteres, således at så mange elever 

som muligt kan bruge alt udstyret, og således at enkeltcomputere ikke fastlåses til brug af nogle få elever.  

 

Indkøb, udskiftning og opdatering af hardware 

Indkøb af hardware skal fortrinsvis ske som fællesindkøb en eller nogle få gange om året. Indkøbene afta-

les af skolernes IT-tilsyn samt medievejlederne og koordineres af den pædagogiske IT-konsulent. For-

handlerens servicering af det solgte udstyr højt skal prioriteres højt. En del udstyr sælges med længere 

garanti end det lovbefalede, og ved nyindkøb skal en lang garantiperiode vægtes højt. Ligeledes vægtes 

forhandlerens evne til at foretage hurtig service på det solgte udstyr og dets tilslutningsmuligheder højt. 

 

Med en levetid på ca. 5 år for en skole-pc, må det påregnes, at 20 % af skolernes arbejdspladser skal ud-

skiftes hvert år i årene fremover. Det er ikke ønskeligt, at alle computere, tablets og lignende devices, der 

kunne indkøbes for eksempel over en 4-årig periode, bliver indkøbt samtidig. Efter et par år ville skolerne 

have en samling af ældre udstyr og intet nyt. Ved nyindkøb hvert år, har skolerne hele tiden udstyr med 

den nyeste teknologi. I et devices sidste leveår kan det blive nødvendigt at opdatere med ekstra ram mm. 

således, at kravet om alsidig anvendelse kan opfyldes. Udstyr ældre end 5 år er ikke tidssvarende og kas-

seres, med mindre det kan bruges i særlige sammenhænge. 

 

Servicering af hardware 

Servicering af skolens hardware foretages fortrinsvis af skolernes IT-tilsyn. Hvis der opstår problemer 

med hardware skal de kunne ordnes umiddelbart, og gerne inden for den samme dag.  

 

Lærere og elever skal kunne forvente: 

 At det udstyr, der planlægges efter, fungerer, når det skal bruges. 

 At fejlbehæftet udstyr repareres hurtigt. 

 

Skolernes IT-tilsyn skal i samarbejde med medievejlederne være i stand til at vægte både pædagogik og 

teknik i forhold til opståede problemer.  

 

Sikring af hardware 

På hver skole skal der løbende foretages en vurdering af sikkerheden for skolens hardware. Inden for de 

mulige økonomiske rammer skal al hardware sikres mod tyveri, hærværk, bortkomst, tab, sjusk mm., idet 
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der tages både pædagogiske, økonomiske og tekniske hensyn ved sikringen. Det er målet, at eleverne skal 

kunne arbejde med skolernes IT-udstyr, så sikringen af udstyret ikke påvirker mulighederne for at bruge 

det fuldt ud.  

 

En del af udstyret er i særlig risiko for at blive stjålet ved indbrud. Det gælder som oftest dyre enheder af 

mindre størrelse. Skolerne skal derfor have særlig opmærksomhed på sikring af dette udstyr. Afhængig af 

skolernes fysiske forhold kan dette ske på forskellig måde. 

 

Ifølge Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 indgået mellem Regeringen, KL og Danske 

regioner skal: 

 

”Alle elever skal frem mod 2014 have adgang til en computer (pc, bærbar pc, tablet pc eller lign.) i un-

dervisningen. Det forudsættes, at eleverne som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at sko-

lerne stiller udstyr til rådighed for enkelte elever, der ikke har mulighed herfor.” 

 

For at imødekomme denne Bring-Your-Own-Device-strategi (BYOD) er det nødvendigt, at skolerne kan 

tilbyde sikring imod tyveri samt opladning. Dette skal gøres ved hjælp af skabsløsninger lavet til formå-

let. 

 

Lærerhardware 

Lærerne skal, ligesom eleverne, have nem tilgang til relevant udstyr. Der skal derfor være et passende 

antal lærerarbejdspladser med pc eller andet device. Lærerne skal også have mulighed for at låne udstyr 

til hjemmebrug i forbindelse med forberedelse af undervisningen.  

 

Netværk 

Skolernes internetforbindelse skal ske via en fibernet-forbindelse, så der er mulighed for hastighedsudvi-

delse, så skolerne kan følge med det øgede behov. Internetforbindelsen til den enkelte arbejdsplads skal 

gå via dette netværk.  

Alle beslutninger om internetforbindelsen tages fælles for alle skoler og styres af den pædagogiske IT-

konsulent. 

 

Skolernes undervisningsnetværk skal være etableret med en blanding af fast netværk og trådløst netværk. 

Langt de fleste devices vil tilgå netværket via en trådløs forbindelse, men der vil stadig være brug for en 

udvidelse af det faste netværk for at kunne udvide det trådløse netværk. Man skal kunne tilgå det trådløse 

netværk alle steder på skolen, og eleverne bør kunne bevæge sig rundt med deres digitale enheder uden at 

miste netadgangen. Udearealer vil dog være en undtagelse. 
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Målet i Solrød Kommune er, at antallet af enheder, der skal kunne tilgå skolens internetforbindelse, er ca. 

2 gange antallet af elever. 

 Alle elever i udskolingen vil have 2 enheder hver, få vil have 3.  

 Alle elever i mellemskolen har 1 enhed hver. De fleste har 2.  

 Næsten alle elever i indskolingen har 1 enhed hver. Enkelte har 2.  

Netværket skal kunne håndtere en gnidningsfri og hurtig log-in-procedure og et ubesværet arbejde med 

medier af alle slags, også tunge filer såsom video, streaming mm.  

 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse af skolernes it- og medieudstyr finansieres over skolernes egne konti. 

 

Arbejdspladser 

Elevarbejdspladser 

Ved placering af elevarbejdspladser skal der gives mulighed for varierede arbejdsformer og grupperinger. 

Der skal tages hensyn til den fysiske udformning af arbejdspladserne, så både store og små elever kan op-

nå hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Arbejdspladserne fordeles således: 

 

Medielokalet 

Skolerne skal have et medielokale med så mange computere, at eleverne i skolens største klasse kan ar-

bejde på hver sin arbejdsplads samtidig. Medielokalet skal være indrettet sådan, at arbejdspladserne kan 

udnyttes optimalt. Medielokalet skal desuden bruges til valgfag med nær tilknytning til medier samt test- 

og prøveafviklinger. Medielokalet placeres centralt på skolen. 

 

Computerne i medielokalet skal opfylde de fleste behov for brug af medier i undervisningen. I medieloka-

let bør der være storskærmsudstyr til klasseundervisning for eksempel i form af en fastmonteret projektor- 

og/eller interaktiv tavle-løsning. 

 

Det pædagogiske læringscenter 

I tilknytning til det pædagogiske læringscenter skal der være mulighed for at arbejde med devices med 

mere specifikt eller teknisk udstyr. Det kan være scannere, særlige printere, særligt lyd-, billed- og video-

udstyr eller andet, der kræver ekstra hurtige eller specialindrettede computere. 

At disse arbejdspladser er etableret i tilknytning til det pædagogiske læringscenter sikrer, at der altid er 

ekspertise til rådighed for eleverne. 
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Arbejdspladser i klasser, specialklasser, kompetencecenter og faglokaler. 

Hvert team skal desuden kunne råde over et antal bærbare devices, der er placeret i klassernes nærområ-

de. 

 

I løbet af et devices 5-årige levetid kan de ældste devices flyttes ud som klassedevices. Hermed vil de 

fleste klasser have mulighed for at have 1-3 devices, som er 3-5 år gamle.  

 

Der skal være arbejdspladser efter behov i specialklasser, i kompetencecenter og i faglokaler. 

 

Lærerarbejdspladser 

I skolernes lærerarbejdsrum skal der være devices, der er udstyret med alle de fornødne faciliteter til for-

beredelse af undervisningen. Antallet af arbejdspladser for lærere bør som minimum ligge på niveau med 

elevernes. 

 

Skolernes undervisningsnet skal være adskilt fra kommunens administrative netværk af hensyn til sikker-

heden i begge netværk. På hver skole skal der være mulighed for, at lærerne kan benytte faciliteterne i det 

kommunale netværk via en eller flere arbejdspladser. 

 

Hvis lærerne medbringer bærbar pc eller andet device hjemmefra, skal de have mulighed for at tilkoble 

sig skolens trådløse netværk. Desuden skal mulighederne for at tilgå skolens ressourcer via eget device 

løbende udvides. Medbragte devices tælles ikke med i antallet af computere til lærerarbejdspladser. 

De fysiske krav til lærerarbejdspladser er som ved elevarbejdspladserne. 

 

Adgang til print 

For yderligere at imødekomme BYOD-strategien er det nødvendigt, at alle brugere har adgang til print på 

skolen. Dette gælder også fra egne devices. 

Software 

Licens 

Skolerne bruger en række forskellige programtyper, som kræver licens: Undervisningsprogrammer, offi-

ceprogrammer, grafikprogrammer, præsentationsprogrammer, sikkerhedsprogrammer mm. Programmer-

ne har forskellige målgrupper, og forhandles på næsten lige så mange måder, som der er programudbyde-

re. 
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De professionelle erhvervsprogrammer har andre licenstyper end undervisningsprogrammerne, og skoler-

ne er derfor nødt til at have en effektiv licensstyring på flere niveauer. De fleste programudbydere har en 

speciel skolepolitik, som normalt forvaltes gennem firmaer, som har specialiseret sig i salg af software til 

skoler. For at sikre at skolerne til stadighed opfylder licensreglerne, skal skolerne primært bruge disse 

forhandlere ved indkøb af software.  

 

Hvis det er muligt, skal skolerne indkøbe software med kommunelicens eller skolelicens. Herved sikres 

det, at skolerne overholder licensbetingelserne. 

 

Indkøb af software 

Inden den endelige beslutning om indkøb af software ligger en lang række pædagogiske og praktiske be-

slutninger. Når beslutningen er taget, vurderes indkøbsmulighederne, herunder om det er muligt og even-

tuelt billigere at indkøbe flere skoler sammen. Inden for de økonomiske rammer skal al software opdate-

res til nyeste udgave. Skolerne skal ikke være afhængige af hinanden ved indkøb af software, ligesom de 

heller ikke skal være afhængige af hinanden ved indkøb af andre undervisningsmidler. 

 

Undervisningsprogrammer og digitale læremidler 

Skolerne skal arbejde i, om og med medier i alle fag og i alle klasser. Digitale medier er ikke anderledes 

end andre undervisningsmedier på skolerne. De skal vurderes på lige fod, og der skal vælges det medie, 

som er mest optimalt for læreprocessen i den givne sammenhæng. I tråd med udviklingen i samfundet og 

den øgede medialisering må det forventes, at de digitale læremidlers andel stiger ift. det samlede omfang 

af læremidler. 

 

Anskaffelse og brug af undervisningsprogrammer og digitale læremidler til de enkelte fag eller fagområ-

der besluttes på den enkelte skole i lighed med anskaffelse og brug af andre undervisningsmidler. Anskaf-

felse påhviler hermed normalt de enkelte fagudvalg samt læringscentrene på skolen. 

 

Bestanden af undervisningsprogrammer og digitale læremidler skal vedligeholdes i samarbejde med den 

pædagogiske IT-konsulent, læringscentrene, medievejlederne samt IT-tilsynet på den enkelte skole sådan, 

at der, inden for de eksisterende økonomiske rammer, til stadighed benyttes de nyeste versioner af de an-

vendte programmer og læremidler i alle fag. Udviklingen bevæger sig mere og mere hen imod, at pro-

grammer ikke længere installeres på et device, men tilgås via skyen. I vurderingen af digitale læremidler 

er dette et vigtigt parameter, da skybaserede tjenester vil give bedre muligheder for, at elever og lærere 
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kan tilgå læremidlet fra både skole og hjem, men også på ekskursioner og lignende. Desuden vil skybase-

rede tjenester være en vigtig forudsætning for en succesfuld BYOD-strategi. 

 

En del undervisningsprogrammer og digitale læremidler vil være fælles for skolerne, og i størst mulig ud-

strækning skal nyanskaffelser og opdateringer koordineres, så skolerne opretholder og videreudvikler en 

fælles bestand af undervisningsmaterialer.  

 

Herudover kan skolerne have en række undervisningsprogrammer og digitale læremidler, som kun findes 

på en eller få skoler i kommunen. Disse programmer kan anskaffes ud fra en vurdering af det aktuelle 

behov på skolen og vil være et udtryk for, at skolerne er forskellige. 

 

I de tilfælde, hvor der er en økonomisk fordel i fællesindkøb, skal indkøbet mellem skolerne koordineres. 

Her har skolernes læringscentre en vigtig funktion.  

 

Software til støtte af elever i læse- og/eller skrivevanskeligheder 

Anvendelsen af medier er en vigtig indgangsvinkel til at støtte læsesvage, ordblinde og andre elever i læ-

se- og skrivevanskeligheder. I Solrød Kommune skal eleverne kunne tilbydes den støtte, de har brug for, i 

form af software til indscanning, oplæsning, læse- og skrivestøtte mm. således, at alle elever har mulig-

hed for at deltage på lige vilkår i undervisningen. Eleverne skal både have mulighed for at bruge soft-

waren på skolen og hjemme. 

 

Officesoftware 

Officesoftware er de programpakker, som indeholder tekstbehandling, regneark, database, præsentations-

program, formularværktøjer mm. Det skal være muligt for eleverne at arbejde med disse programmer 

både på skolen og hjemme. Dvs. at skolernes office-programmer skal kunne gemme og åbne i formater, 

så eleverne uden problemer kan flytte filer og arbejde videre i skolen/i hjemmet. En anden mulighed er, at 

office-softwaren ligger i skyen. 

Styresystem 

Skolerne skal bruge et styresystem, der kan tackle de opgaver, som udviklingen medfører. Udskiftning af 

styresystem kan kræve store ændringer for skolens IT-opbygning og skal derfor passes ind, hvor det fin-

des naturligt ift. skoleårets planlægning. 
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Intern og ekstern kommunikation 

Som led i udrulningen af Folkeskolereformen skal alle skoler i løbet af de kommende år have implemen-

teret en brugerportal. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi beskriver det således: 

”I samarbejde med staten er der igangsat et omfattende projekt om det fælles brugerportalsinitiativ for 

folkeskolen. Her har kommunerne i fællesskab forpligtet sig til, at de inden udgangen af 2017 har anskaf-

fet og implementeret dels en ny digital samarbejdsplatform og dels læringsplatforme, som digitalt under-

støtter elevernes læreprocesser og dermed også lærere og pædagogers arbejde med forberedelse, gen-

nemførelse og opfølgning af processerne.” 

 

 

Kommunerne skal anskaffe: 

 Dashboard (en samlet indgang med en single-sign-on-løsning). 

 Læringsplatform 

 Samarbejdsplatform 

 Digitale læremidler 

 

Solrød Kommune tilbyder allerede adgang til en stor mængde af digitale læremidler. Disse skal fremover 

kunne tilgås direkte fra brugerportalen. Kommunen gør også allerede brug af en samarbejdsplatform, 
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SkoleIntra. Det ser ud til, at KL anbefaler, at alle kommuner vælger denne samarbejdsplatform. 

Dashboard og læringsplatform er nye elementer, som skal vurderes, vælges og indkøbes. 

Alle lærere og elever skal have en personlig e-mail til kontakt med andre instanser stillet til rådighed af 

skolen. Denne mail er at betragte som en arbejdsmail og sikrer bl.a., at både elever og lærere ikke blander 

privatliv og arbejds-/skoleliv. 

 

Internetfilter 

I KL’s ”Anbefalinger til it-infrastruktur i folkeskolen” anføres det, at det skal være muligt at filtrere In-

ternet-trafikken. Skolerne skal derfor have et internetfilter, der forhindrer elevernes adgang til sider, der er 

i modstrid med skolernes etiske regler for brug af internettet samt forhindrer ulovlige aktiviteter. 

 

Anden software 

Ud over de nævnte softwaretyper benytter skolerne en række andre programmer til desktoppublishing, 

grafisk arbejde, kommunikation, præsentation mm. Også anvendelsen af disse programtyper standardise-

res, så skolerne anvender de samme programmer i den udstrækning, det er muligt.  

 

Software: Teknisk service 

Den tekniske vedligeholdelse af skolernes software foretages af skolernes IT-tilsyn, der også i begrænset 

omfang kan hjælpe lærerne med løsning af problemer omkring software på deres egne devices. 

 



        

Medieguide 2016-2017 side 14 af 38 

Status 

Hardware 

Devices og interaktive løsninger i brug til undervisning i 2015. 

 

Status 

 

 

Antal elever  

1/8 2015 

 

Antal 

tidssvarende 

devices 

 

Antal elever pr. 

tidssvarende 

device 

 

Antal interaktive 

løsninger pr. 

skole 

 

 

Antal  

devices til lærer-

arbejdspladser 

 

Havdrup Skole 

 

561 

 

282 

 

2,0 

 

39 

 

50 

 

Munkekærskolen 

 

891 

 

270 

 

3,3 

 

11 

 

38 

 

Uglegårdsskolen 

 

1130 

 

440 

 

2,6 

 

56 

 

49 

 

I alt 

 

2582 

 

992 

 

2,7 

 

106 

 

137 

Elevtallene er antallet af elever i børnehaveklasse til 9.klasse. 

 

Kommunens administrative IT har en forældelsesfrist på 4 år. De sidste år har institutioner i Solrød, her-

under skolerne, kunnet overtage 4 år gamle computere, som kommunens administrative IT-afdeling har 

udfaset til en rimelig pris. Dette tilbud har skolerne i begrænset omfang taget imod i den udstrækning, det 

brugte IT-udstyr har kunnet finde anvendelse. Tilbuddet kommer en gang om året, når de administrative 

arbejdspladser opdateres, og ved hvert tilbud vurderer skolerne, om det er hensigtsmæssigt at opdatere og 

installere udstyr, der efter 1 år falder for aldersgrænsen. 

Skolerne har valgt at disponere forskelligt ift. interaktive løsninger. Havdrup Skole har haft indgået en 

leasing-aftale vedrørende interaktive tavler i alle undervisningslokaler. Denne aftale er udløbet ved ud-

gangen af 2014. Uglegårdsskolen har valgt at udvide løbende, mens Munkekærskolen endnu ikke har 

prioriteret interaktive løsninger i høj grad. 

 

Øvrig hardware, der indgår i skolens arbejdspladser: Printere, skannere, digitalkameraer, multimedieud-

styr, netværksudstyr mm. findes på alle skolerne. 
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Skolernes hardware og software er indrettet, så mange forskellige behov kan opfyldes på en hensigtsmæs-

sig måde. Samtidig er der tilstræbt en stor grad af ensartethed for software og hardware skolerne imellem.  

 

Hver skole har en eller flere medarbejdere til tilsyn og servicering af hardware. Hvis der opstår problemer 

med skolens hardware, ordnes de umiddelbart og om muligt inden for samme dag. 

 

På hver skole er skolernes eget IT-udstyr sikret mod tyveri, hærværk etc. så godt som muligt inden for de 

økonomiske rammer. Eleverne har kun i mindre grad mulighed for at sikre deres udstyr. 

 

Netværk 

Skolernes interne netværk er forbundet til internettet via en fibernet-forbindelse på 100 Mbit. Skolernes 

interne netværk er etableret med en blanding af fast kablet netværk og trådløst netværk og dækker overalt 

på skolerne, dog ikke alle udearealer.  

Det trådløse netværk er en controllerbaseret løsning, som kører på 802.11n-standard. Der er dækning over 

alt på skolerne med ca. en faktor 0,75 accesspoints/lokale. Der er sket en betragtelig udvidelse af især det 

trådløse setup på skolerne i de sidste par år. I den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi angives det, at 

selvom der de sidste par år er brugt betragtelige beløb på at driftsikre netværkene på skolerne, må det for-

ventes, at behovene hele tiden stiger, og der dermed løbende er behov for opgraderinger og udvidelser. 

Dette stemmer godt med status på skolerne, hvor kapacitet og båndbredde igen bliver brugt til det yderste, 

og hvor det trådløse netværk på skolerne på nuværende tidspunkt enten har nået loftet for belastning fra 

elevernes mange devices eller er tæt på. 

Skolernes netværk styres af Windows Server 2003 eller 2008 og skolernes controllere må dermed siges at 

være af ældre dato. For at kunne sikre en gnidningsfri og hurtig log-in-procedure vil det være nødvendigt 

med en udskiftning af en eller flere af skolernes domænecontrollere samt med en opdateret opsætning af 

disse. 

 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse af skolernes medieudstyr bliver finansieret over skolernes egne konti. Det faste netværk 

vedligeholdes i samarbejde med kommunens IT-Afdeling. 

Arbejdspladser 

Medielokalet 

Der er på alle skoler et medielokale med 25-28 tidssvarende computere. 
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Det pædagogiske læringscenter 

På alle skoler er det pædagogiske læringscenter etableret med et antal arbejdspladser, der opfylder beho-

vet på den enkelte skole. 

 

Arbejdspladser i klasser og specialklasser 

Der er i varierende grad opstillet computere i klasserne. Her prioriteres stationære computere lavt, mens 

devices med trådløst netværk prioriteres højt.  

 

Arbejdspladserne i specialklasser er etableret efter specialklassernes behov. 

 

Decentrale grupper, kompetencecenter og faglokaler 

Arbejdspladser i decentrale grupper, kompetencecenter og faglokaler er etableret med en blanding af fast 

netværk og trådløst netværk. 

 

Lærerarbejdspladser 

Lærerarbejdspladserne er etableret i lærerarbejdsrum og i personalerum. Der er ca. 1 lærerarbejdsplads pr. 

1,7 lærere i gennemsnit i kommunen i 2015. 

 

Skolernes undervisningsnet er adskilt fra kommunens administrative netværk af hensyn til sikkerheden i 

begge netværk. Kommunens it-afdeling har etableret en løsning, så det nu er muligt for lærerne på skoler-

ne at komme på sol-nettet. 

Lærerne kan på alle skolerne tilkoble sig skolens trådløse netværk med egen bærbar pc eller andet device.  

Skolens netbaserede ressourcer kan tilgås via eget device. 

 

Adgang til print 

To ud af tre skoler tilbyder på nuværende tidspunkt, at elever og lærere kan printe fra egne devices. Det 

forventes, at den sidste skole kommer med i løbet af 2015. 

Software 

Software er dels skolernes værktøjsprogrammer som for eksempel office-programmerne MS Office med 

Word, Excel, PowerPoint, Publisher mm., dels undervisningsprogrammer til fag. Der er licenser til de 

programmer, der er i brug, men kun til de devices, hvor programmerne bruges. Der er således ikke nød-

vendigvis licenser til alle programmer på alle devices, og alle programmer er ikke installeret på alle de-

vices.  



        

Medieguide 2016-2017 side 17 af 38 

Flere og flere programmer og læremidler findes nu i skyen, hvilket gør adgangen uafhængig af tid, sted, 

rum og device. Skolerne i Solrød kører i 2015 med Microsofts Office-pakke, som har været standarden 

inden for office-pakker igennem de sidste mange år.  En ny tværkommunal platform for de tre skoler, 

Google Apps for Education (GAfE), er dog etableret i foråret 2015. GAfE er en cloud-løsning, som inde-

holder alle Googles produkter (office-pakke, mail, diverse apps, Google Classroom, ubegrænset plads på 

Google Drev etc.) samlet i én sky uden reklamer og med alle rettigheder til indholdet. Alle elever og 

medarbejdere har adgang via UNI-login. De kommende år vil vise, om GAfE vil kunne dække de behov, 

som Microsofts office-pakke hidtil har dækket. 

Skolernes computere til undervisning har styresystemet Windows 7. Tablets og andre devices kører med 

andre styresystemer, såsom iOS og Chrome.  

 

Alle skolerne kører med internetfilteret Access Proxy. Filteret forhindrer elevernes adgang til sider, der er 

i modstrid med skolernes etiske regler for brug af internettet. Det drejer sig hovedsageligt om sider med 

pornografisk og voldeligt indhold. Det kan desuden filtrere BitTorrent, hvilket forøger ydeevnen på net-

værket og sikrer imod de ofte ulovlige aktiviteter, der foregår herigennem. Filteret har dog på det seneste 

givet problemer ift. relevante skybaserede tjenester, og kan på sigt også komme til at blive en uhensigts-

mæssig flaskehals for internettrafikken. 

 

Undervisningsprogrammer og digitale læremidler 

Skolerne abonnerer på adskillige digitale læremidler og undervisningsprogrammer, hvoraf nogle af dem 

er indkøbt på kommunelicens. Nogle fag er mere repræsenterede end andre, men alle fag har adgang til 

undervisningsprogrammer og digitale læremidler, som kan bruges i undervisningen. 

Anskaffelse og brug af undervisningsprogrammer og digitale læremidler til de enkelte fag eller fagområ-

der besluttes på den enkelte skole i lighed med anskaffelse og brug af andre undervisningsmidler. Anskaf-

felse påhviler hermed de enkelte fagudvalg samt det pædagogiske læringscenter på skolen. Koordinatio-

nen ift. fællesindkøb af digitale læremidler står de pædagogiske læringscentre primært for. 

Flere og flere digitale læremidler bliver netbaserede, hvilket i de fleste tilfælde betyder, at man automa-

tisk benytter de nyeste versioner. 

 

Software til støtte af elever i læse- og/eller skrivevanskeligheder 

Skolerne tilbyder elever i læse- og/eller skrivevanskeligheder den støtte, som de har brug for, i form af 

MV-Nordic’s Skoleaftale+. 
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Intern og ekstern kommunikation 

Alle skolerne er tilsluttet SkoleIntra, som er et webbaseret intranet og derfor kan bruges fra alle devices 

tilsluttet internettet. SkoleIntra indeholder følgende dele: 

SkolePorten, som er en del af hver skoles hjemmeside. Kræver ikke password.  

ForældreIntra, som er forældrenes Intranet i hver klasse. Kræver forældrepassword. Med et password 

har den enkelte forælder adgang til den pågældende klasses forældreintranet.   

LærerIntra, som er lærernes Intranet. Kræver lærerpassword 

ElevIntra, som er elevernes Intranet i hver klasse. Kræver elevpassword. Med et elevpassword har eleven 

adgang til Intranettet for den pågældende klasse. 

Fællesnettet, som er en overbygning på LærerIntra, som gør, at alle kommunens folkeskoler kan kom-

munikere og videndele på tværs. 

Modulerne er implementerede i skolernes undervisning og i kommunikationen internt og eksternt. 98% af 

den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem foregår i 2015 igennem SkoleIntra i Solrød Kommu-

ne. De resterende 2 % skyldes, at forældrene ikke har adgang til internet i hjemmet eller selv aktivt har 

fravalgt at bruge ForældreIntra. 

 

Alle lærere og elever har via SkoleKom adgang til et fælles e-mailsystem med personlig e-mail samt et 

konferencesystem med både åbne landsdækkende konferencer og lukkede konferencer. Adgangen til Sko-

leKom er et fælles loginsystem, Uni-Login, hvor adgangskoderne kan bruges til mange andre tjenester 

også. F.eks. er adgangen til de nationale test Uni-Login for både lærere og elever. 
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Handlingsplan 

Hardware 

Den overordnede målsætning for udvikling af medieområdet på skolerne er, at elevernes og lærernes mu-

ligheder for at anvende medier til stadighed er optimal. Dette sikres bl.a. ved, at en stor del af skolernes 

medieudstyr er forholdsvis nyt. 

Skolerne skal have lige mulighed for at tilbyde tidssvarende undervisning i, om og med medier. Omfan-

get og niveauet af IT-udstyr til brug i medielokalet, på det pædagogiske læringscenter og i personale-

rummene skal derfor være nogenlunde ens. På de øvrige områder skal der tages hensyn til elevtal, og mid-

lerne fordeles derfor herefter. Skolerne tager desuden lokale hensyn, når der indkøbes udstyr. 

 

Med en levetid på ca. 5 år for et device, må det påregnes, at 20 % af skolernes arbejdspladser skal udskif-

tes eller opdateres hvert år i årene fremover. Såfremt handlingsplanen for udskiftning følges, skal der ud-

skiftes 198 arbejdspladser om året i 2016-2017. Det må forventes, at den klart største del af alt nyt udstyr 

er bærbare devices. Der skal desuden opdateres ca. 25 devices om året pr. skole. 

 

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi anviser, at alle elever skal have adgang til et device. Det 

forudsættes, at eleverne som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne stiller udstyr til 

rådighed for enkelte elever, der ikke har mulighed herfor. Det er ikke realistisk at tage udgangspunkt i, at 

ovenstående er det gældende billede fra 2016, men det vil være målet inden for en kortere årrække. For at 

imødegå dette mål er det nødvendigt, at: 

 Der på hver skole med jævne mellemrum laves en opgørelse over behovet for sikring og oplad-

ning af elevernes eget udstyr, og at dette behov imødegås ved opstilling af skabe til formålet. 

 At antallet af devices forbliver det samme i 2016 og 2017, mens strategien forberedes. Med en 

fastlåsning af antallet af elevdevices i disse år sikres, at skolerne ikke oplever en pludselig forrin-

gelse af mulighederne for at arbejde i, om og med medier i undervisningen. 

 

For at eleverne i Solrød Kommune har mulighed for at arbejde og eksperimentere med et varieret udbud 

af medier og medieudstyr, er det nødvendigt, at antallet af interaktive løsninger udvides, og at der afsættes 

økonomi til udskiftning af de udtjente løsninger. Et snit på 3 interaktive løsninger pr. skole om året, enten 

udvidelse eller udskiftning, vil være realistisk. Hertil kommer udgifter til driften, hvor især udskiftning af 

pærer fylder. 
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Netværk 

Det er nødvendigt med en flerstrenget udvidelse af netværket på skolerne for at kunne imødekomme det 

stadig stigende behov. Det må forventes, at en eller flere af skolerne får brug for at udskifte domæne-

controlleren for fortsat at sikre hurtig og problemfri login. 

Det trådløse netværk skal kunne køre via den nye 802.11ac-standard, som kan tilbyde væsentlige forbed-

ringer ift. kapacitet, båndbredde og robusthed. Dette vil kræve udskiftning af software, og i nogle tilfælde 

licenser, på controlleren til det trådløse netværk, men ikke udskiftning af selve controlleren. Nye access-

points købes, så de matcher 802.11ac-standarden, mens de gamle løbende skiftes ud. 802.11n- og 

802.11ac-standarden kan godt køre sideløbende, hvis der tages visse forholdsregler ift. den fysiske place-

ring af accesspoints. Derfor kan en løbende udskiftning lade sig gøre. Antallet af accesspoints skal op, så 

vi når en dækning på minimum en faktor 1 på accesspoint/lokale. 

Det skal sikres, at alle switche i krydsfelter er Gigabit-switche med PoE, og der skal ske en løbende ud-

skiftning af netkabler, så de lever op til IPv6-standarden. 

 

Det vil også blive nødvendigt at skrue yderligere op for hastigheden på internetforbindelsen, da mere og 

mere arbejde flyttes ud i ”skyen”. For at undgå at skolernes interne netværk bliver flaskehals, vil det højst 

sandsynligt blive nødvendigt med en opgradering af kablingen mellem krydsfelterne, således at disse er 

forbundet via fiber. Alternativt risikerer skolerne at stå med et trådløst net, der i sig selv er i orden, men 

som man ikke får det fulde udbytte ud af, fordi den bagvedliggende struktur er for ringe. Da driften af 

skolernes bygninger er overgået til ejendomscenteret, medtages finansieringen af dette område ikke i 

denne medieguide. Udover fiberkablingen mellem krydsfelterne anbefales det, at ejendomscenteret kigger 

på, om skolerne er klar til den øgede belastning på el-nettet. 

 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse af skolernes medieudstyr er hidtil finansieret over skolernes egne konti og har ikke været 

medtaget i handlingsplanerne. Vedligeholdelsen medtages heller ikke i denne handlingsplan, men det kan 

blive nødvendigt i en senere justering af planen.  

Arbejdspladser 

I årene frem til og med 2017 skal der arbejdes på endnu større fleksibilitet, således at det til enhver tid er 

nemt at komme til en computer eller andet device. Dette løses delvist ved, at eleverne selv medbringer 

udstyr. Der er fortsat behov for et medielokale med minimum 25 af de nyeste computere til afvikling af 

test og prøver etc. Der er også fortsat behov for, at devices med mere specifikt eller teknisk udstyr opstil-
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les på det pædagogiske læringscenter således, at der er ekspertise til rådighed for eleverne. Ældre compu-

tere flyttes stadig ud i klasserne eller klassernes nærområde, så længe de kan opfylde et behov. 

Det skal fortsat sikres, at lærerarbejdspladserne er udstyret med alle de fornødne faciliteter til forberedelse 

af undervisningen. Lærerarbejdspladserne må på ingen måde halte bagefter elevarbejdspladserne, hvis 

lærerne skal have de nødvendige forudsætninger for at undervise i, om og med medier. Det er også vig-

tigt, at antallet af arbejdspladser pr. lærer holdes på samme niveau som elevernes. Adgang må ikke være 

et problem. Lærerne skal fortsat kunne medbringe eget udstyr og kunne koble sig på det trådløse netværk. 

Mulighederne for at tilgå skolens ressourcer skal udvides. Dette opnås bl.a. ved fremadrettet at vælge 

skybaserede løsninger i fald de kan leve op til de nødvendige pædagogiske og funktionelle krav. 

Adgang til print 

Både elever og lærere skal have adgang til print på skolen. Dette gælder også fra egne devices. Hvis sko-

lerne ikke allerede har adgangsstyring på print, kan det være en god idé at kigge på dette i samme ombæ-

ring, så man kan styre antallet af print. Det forventes, at alle skolerne har anskaffet en løsning ved ind-

gangen til 2016. 

Software 

For at kunne tilbyde læsesvage, ordblinde og andre elever i læse- og skrivevanskeligheder muligheder for 

at deltage på lige vilkår i undervisningen, er det nødvendigt, at skolerne fortsat giver ubegrænset adgang 

til støtte i form af software – både på skolen og hjemme.  

 

For at være på linje med udviklingen er det nødvendigt med en opdateret office-pakke. I de kommende år 

udforskes den tværkommunale GAfE-løsning for at se, om den på sigt kan dække de behov, som Micro-

softs office-pakke dækker på nuværende tidspunkt. I forhold til folkeskolens afgangsprøver er der nogle 

ganske få funktioner, som GAfE-løsningen ikke understøtter, men det må anslås til at være et spørgsmål 

om tid, før dette er løst. Derfor anbefales det, at skolerne begynder at udforske mulighederne i office-

tjenesterne i skyen.  

Indtil sky-tjenesterne kan leve 100% op til kravene, vil skolerne fortsætte med Microsoft Office via Mi-

crosofts Skoleaftale. Her lejer man licenserne for et år ad gangen, og man har til enhver tid rettighed til at 

bruge den nyeste software. Prisen på lejeaftalen afhænger af antal lærere på skolen. Aftalen indeholder 

også rettigheder til at ændre styresystem, og skolerne vil derfor overgå til nyere styresystem, når det er 

aktuelt. Den 1-årige lejeaftale gør det muligt at skifte inden for en overskuelig tidshorisont, hvis det vur-

deres relevant. 
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Skolernes arbejdspladser til elever og lærere skal fortsat være udstyret med internetfiltrering af sider, der 

strider imod skolernes etiske regler for brug af internettet, hovedsagelig sider med pornografisk og volde-

ligt indhold, samt virusbeskyttelse. Der skal ses på, om skolernes nuværende løsning kan optimeres, eller 

om der skal en ny løsning til. 

 

Undervisningsprogrammer og digitale læremidler 

For at skolerne kan følge med udviklingen i samfundet, er det nødvendigt, at de digitale læremidlers andel 

af det samlede omfang af læremidler stiger. Ledelsen på skolerne har en vigtig rolle i at sikre, at det sker. 

Regeringen og KL har besluttet at forlænge åremålet for den centrale pulje til støtte af kommunernes ind-

køb af digitale læremidler frem til udgangen af 2017. Kommunerne skal anvende et beløb til indkøb af 

digitale læremidler svarende til det bidrag, der modtages fra puljen. 

Indkøb af læremidler hører under de respektive fagudvalg og de pædagogiske læringscentre på skolerne, 

hvorfor dette ikke er indregnet i finansieringen af denne plan.  

 

Intern og ekstern kommunikation 

For at understøtte øget brug af it i undervisningen og de forandringer, som Folkeskolereformen medfører 

har Regeringen og KL iværksat et fælles brugerportalsinitiativ. Alle elever, forældre, lærere og ledere skal 

have adgang til en brugerportalsløsning, som bl.a. giver adgang til elevplaner, læringsforløb, digitale læ-

remidler, arbejdet med de forenklede Fælles Mål mm.  
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Kommunerne har forpligtet sig på at anskaffe følgende elementer til brugerportalen: 

 Samarbejdsplatform 

En platform, der understøtter samarbejde, videndeling og kommunikation mellem ansatte, elever 

og forældre. Solrød Kommune gør på nuværende tidspunkt allerede brug af en samarbejdsplat-

form, SkoleIntra. Fremadrettet anbefaler KL, at alle kommuner tilslutter sig ét fælles udbud af en 

ny løsning, hvilket ser ud til netop at blive SkoleIntra. 

 Læringsplatform 

En platform, der understøtter tilrettelæggelse, gennemførelse og efterbehandling af læring (fx mål, 

skema, elevplaner, arbejdet med pædagogiske læreplaner, summariske resultater og faglig pro-

gression). Læringsplatformen er et nyt element for Solrød Kommune. Arbejdet med at vurdere og 

vælge den optimale løsning i den lokale kontekst er sat i gang i starten af 2015. 

 Digitale læremidler 

Her samles skolernes digitale læremidler og lignende, der understøtter gennemførelse af læ-

ring/undervisning. Solrød Kommune tilbyder allerede adgang til en stor mængde af digitale lære-

midler. Disse skal fremover kunne tilgås direkte fra brugerportalen. 

 Dashboard 

En samlet brugergrænseflade, der viser indhold fra eller giver adgang til de tre øvrige elementer. 

Dashboardet kan tilgås fra både smartphones, tablets og pc. 

 

Alle kommuner skal i løbet af skoleåret 2016-2017 have påbegyndt anskaffelse og implementering af 

samarbejdsplatform og dashboard. Læringsplatform kan man starte med at implementere hurtigst muligt, 

da relevante løsninger allerede findes. Solrød Kommune forventes at kunne starte udbredelsen af en læ-

ringsplatform allerede i løbet af skoleåret 2015-2016. 

 

Skolerne vil enten fortsætte med Skolekom som mail-system eller benytte sig af den mail-mulighed, som 

følger med Google Apps for Education. 
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Medialisering 

Ovenstående afsnit om digitalisering beskriver forudsætningerne for en veludviklet digital infrastruktur i 

Solrød Kommune. Men som før nævnt gør teknik og udstyr ikke som et trylleslag eleverne til kompetente 

og kritiske mediebrugere samt fremmer læringen. Som beskrevet i forordet er samfundet i dag et hyper-

komplekst og foranderligt vidensamfund, der er gennemsyret af medier af forskellig art. Med andre ord 

lever vi i et medialiseret samfund, hvor bl.a. institutioner, virksomheder, kommunikation og relationer 

mellem mennesker ændres som følge af mediernes øgede betydning. Det er dermed blevet vigtigt at kun-

ne navigere med mange forskellige medier, at kunne navigere i at disse medier smelter sammen, og i at 

”gamle” medier gendesignes i nye formater og genrer. I Solrød Kommune skal vi derfor have fokus på 

mediepædagogik og mediedidaktik samt arbejde aktivt for, at medier bliver en naturlig del af skolekultu-

ren. 

 

Eleverne 

Formål 

Formålet med arbejdet i, om og med medier i undervisningen i Solrød Kommune er, at den enkelte 

elev: 

 Bliver i stand til at vurdere valg og fravalg af medier i forhold til arbejdets indhold. 

 Bliver i stand til at anvende medier problemløsende, udforskende og kreativt. 

 Bliver en kompetent og kritisk mediebruger og dermed rustes til at kunne tilpasse sig og agere i 

stadig nye udfordringer og betingelser i det medialiserede samfund. 

 

Kort sagt bliver digitalt dannet. 

 

Undervisning i, om og med medier skal ske, således: 

 At anvendelsen af medier ikke bliver et mål i sig selv.  

 At medier indgår, hvor det er naturligt og givende og som ét blandt flere midler til at understøtte 

og kvalificere elevernes både formelle og uformelle læreproces. 

 At der tages udgangspunkt i den enkelte elevs og klasses muligheder.  
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Mål 

Grundlaget er Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. It og medier har ikke længere sit eget 

faghæfte, men er et tværgående fokusområde, og der er mål for it og medier i alle obligatoriske fag. Der 

kan læses mere om it og medier i fagene i de vejledende læseplaner og i fagenes undervisningsvejlednin-

ger - http://ffm.emu.dk.  

Helt overordnet arbejder Undervisningsministeriet dog med fire positioner, som eleverne kan indtage i 

forbindelse med arbejdet med it og medier i skolen. De fire elevpositioner afgrænser nogle særlige for-

holdemåder og kendetegn for elevernes læreprocesser. 

 Eleven som kritisk undersøger. Her skal eleven: 

o tilegne sig kompetencer i at identificere sit behov for information,  

o sortere, vælge og redigere information til bestemte formål,  

o benytte målrettede strategier til søgning, analyse og vurdering af information kildekritisk i 

en multimodal kontekst,  

o samt citere og referere korrekt fra forskellige kilder.  

Det er derfor vigtigt, at eleverne tilegner sig kompetencer i systematisk og kritisk at kunne finde, for-

tolke og sammenfatte information knyttet til både massemedier og sociale medier. 

 

 Eleven som analyserende modtager. Her skal eleven: 

o tilegne sig kompetencer i kritisk at analysere og vurdere digitale produkters indhold og 

måde at repræsentere verden på.  

o I relation hertil skal eleven kunne analysere og vurdere målgruppe, repræsentationsform, 

retorik og æstetik.  

o Eleverne skal kunne vurdere afsender- og modtagerintentioner.  

o Eleverne skal opnå bevidsthed om, at de selv, ligesom alle andre, er genstand for påvirk-

ning. 

 

 Eleven som målrettet og kreativ producent. Her skal eleven: 

o tilegne sig kompetencer i digital produktion, der kan være kommunikativ eller anvendel-

sesorienteret.  

o Eleven skal kunne arbejde vidensbaseret og på den baggrund skabe kreative løsninger med 

bevidste valg og fravalg af digitale værktøjer.  

o Eleven skal kunne afpasse budskab og formål med en produktion i forhold til en målgrup-

pe og bevidst kunne vælge udtryksformer - billedmæssigt, lydmæssigt og sprogligt. 

http://ffm.emu.dk/
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 Eleven som ansvarlig deltager. Her skal eleven: 

o  tilegne sig kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i vekslende online 

sociale kontekster.  

 I arbejdet med at kvalificere elevernes digitale adfærd fokuseres der på digitale rettigheder for-

bundet med deling og genbrug af digitalt materiale.  

 

Det 21. århundredes kompetencer 

En af skolerne i kommunen har i skoleårene 2013-2014 og 2014-2015 været deltager i demonstrations-

skoleprojektet ”IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv”. Læs mere her: 

http://auuc.demonstrationsskoler.dk/it-fagdidaktik. Et af fokusområderne i projektet har været arbejdet 

med det 21. århundredes kompetencer (dansk oversættelse af 21st Century Skills). Det 21. århundredes 

kompetencer er et forsøg på at udvikle mål til en fremtid, hvor hurtig foranderlighed måske er det eneste 

sikre holdepunkt. Der gøres op med industrisamfundets skole for at gøre plads til en mere moderne skole, 

der bedre spiller sammen med det videns- og kommunikationssamfund, som børn i dag vokser op i og 

skal agere i som voksne. 

 

Det 21. århundredes kompetencer inkluderer: 

● Vidensopbygning (at kunne finde og tilegne sig ny viden), 

● Samarbejde (at kunne tage ansvar for både eget og andres arbejde i en gruppe), 

● Selvregulering (at kunne motivere sig selv og gennemføre en opgave), 

● Evaluering af egen læring (selvmonitorering), 

● Kommunikativ kompetence 

● At kunne arbejde problemorienteret 

● Global bevidsthed 

● At kunne bruge it som et læringsunderstøttende redskab 

 

Ordet it optræder kun i den sidste kompetence, men it og medier må alligevel ses som en meget vigtig 

komponent ift. alle kompetencerne. Ikke forstået som, at it og medier er en absolut og konstant nødven-

dighed for at opnå disse kompetencer, men forstået som, at it og medier vil kunne facilitere de fleste af de 

ønskede processer og dermed fungere som løftestang for opnåelse af kompetencerne. 

Et af målene med demonstrationsskoleprojekterne er, at den opnåede viden ikke kun skal komme de del-

tagende skoler til glæde, men at resultaterne skal spredes på både kommunalt og nationalt niveau. Det er 

endnu for tidligt at evaluere på projektet samlet set, men det 21. århundredes kompetencer må forventes at 

http://auuc.demonstrationsskoler.dk/it-fagdidaktik
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være et fremtidigt fokuspunkt for skolerne, både kommunalt og nationalt. 

Evaluering 

Eleverne skal arbejde med medier som en del af de faglige og tværfaglige forløb på alle trin. I alle fag er 

der krav om, at medier udnyttes i undervisnings- og læreprocessen, så elevernes tilegnelse af mediekom-

petencer er et anliggende for alle klassens lærere, ledelsen og skolen som helhed. Lige som med al anden 

undervisning er det vigtigt, at undervisning i, om og med medier evalueres, så der kan sættes nye mål. 

Evalueringen skal ikke gå på, om eleverne har brugt medier, men om de har opnået kompetencer til at 

bruge medierne kritisk, reflekteret og problemløsende i forhold til faglige problemstillinger. 

 

Lærerne 

Med indførelsen af Forenklede Fælles Mål er der mål for it og medier i alle obligatoriske fag. For at kun-

ne planlægge, udføre og evaluere undervisning i, om og med medier skal lærerne, ligesom eleverne, være:  

 I stand til at vurdere valg og fravalg af medier i forhold til arbejdets indhold. 

 I stand til at anvende medier problemløsende, udforskende og kreativt. 

 

Desuden skal lærerne tage stilling til, hvorledes: 

 Medier indgår i børns og unges hverdagsliv, og hvilken betydning det har for deres identitetsdan-

nelse og sociale fællesskaber. 

 Arbejdet i, om og med medier udvikles og tilrettelægges som læreproces. 

 Digitale læremidler, læringsressourcer og læringsplatforme udvikles og håndteres i pædagogisk 

praksis. 

 

Lærerne skal altså tilrettelægge undervisningen, så medier både er en del af undervisningens form og ind-

hold. Når lærerne i den sammenhæng vurderer, hvilket medie, der er optimalt – det være sig analoge som 

digitale medier – sættes mediepædagogik og –didaktik i centrum, og der skabes god grobund for, at medi-

er bliver en del af kulturen på skolerne. 

 

Det 21. århundredes kompetencer vil ikke kun være et anliggende for elever, men også en optik, som læ-

rerne må indtænke for at understøtte elevernes dannelse. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 

beskriver det således: ”Eleverne skal tilegne sig det 21. århundredes kompetencer, fx til at kunne samar-
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bejde, løse komplekse problemer og selv producere og innovere. Det indebærer i høj grad, at skolens le-

delse og medarbejdere, pædagogisk og didaktisk, tager stilling til og anvender digitale medier og redska-

ber i undervisningen.” 

Pædagogisk medievejledning 

For at støtte den enkelte lærer, team og fagudvalg i at inddrage medier i arbejdet med de faglige problem-

stillinger, skal der på hver skole afsættes mindst 1 lektion om ugen pr. 100 elever til én eller flere pæda-

gogiske medievejledere. Hvis arbejdet i, om og med medier skal blive en naturlig del af kulturen på sko-

lerne, er det vigtigt, at medievejledningen foregår i et samspil mellem læreren og medievejlederen. Plan-

lægningen af undervisningen bør tage udgangspunkt i klassens årsplan og de faglige mål for forløbet. Det 

er målet at udvikle både elevernes og lærernes mediekompetencer via den pædagogiske medievejledning. 

Det vil være oplagt, at de pædagogiske medievejledere samarbejder med skolens øvrige vejledere, såsom 

læsevejledere, matematikvejledere etc. 

 

Det er skolens ansvar, at pædagogiske medievejledere har en pædagogisk medievejlederuddannelse eller 

tilsvarende kompetence. 

 

Uddannelse, faglig sparring og videndeling 

Hvis lærerne skal kunne følge med den ekstremt hurtige udvikling inden for medieområdet, kræves det, at 

der bliver givet tid og rum til, at lærerne kan eksperimentere med medier. Dette kan bl.a. opnås via efter-

uddannelse, faglig sparring og videndeling. Der bør på hver skole skabes grobund for, at erhvervet viden 

deles, vedligeholdes og udvides i overensstemmelse med udviklingen på medieområdet. Når udviklingen 

af arbejdet i, om og med medier foregår i konteksten hjemme på skolerne, skabes de bedste forudsætnin-

ger for, at det bliver en naturlig del af skolernes kultur.  

 

Skolens fagudvalg vil være et naturligt sted for både faglig sparring og videndeling omkring brug af me-

dier i en fagdidaktisk sammenhæng. Det er allerede på nuværende tidspunkt i dette forum, at lærerne dis-

kuterer og vurderer læremidler og læringsressourcer, og afsættet i fagene vil facilitere omsætningen til 

daglig praksis. 

For at få det største udbytte af de erfaringer, der gøres if. undervisningen i, om og med medier på hver 

skole, anbefales det også at videndele på tværs af skolerne. Her vil den kommende læringsplatform samt 

Google Apps for Education komme til at spille en vigtig understøttende rolle. 
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Derudover gives i de kommende skoleår følgende muligheder: 

Lokale faglige kurser 

Kurserne afholdes hvert år og tager udgangspunkt i lærernes efterspørgsel samt udviklingen inden for 

medieområdet. Kurserne er en del af de kommunale kurser under kursuskoordinatoren. 

 

Kurser hos andre kursusudbydere 

Lærere kan deltage i kurser på de regionale University Colleges (UC), andre uddannelsesinstitutioner, 

forlag mm. Kurser hos andre kursusudbydere søges og godkendes i den normale ansøgningsprocedure for 

kurser. 

 

Selvstudium 

Skolerne har et kommunalt abonnement på medielæringsportalen LærIT.dk, som bl.a. er mediekurser via 

nettet. Kurserne er videovejledninger i en meget stor del af de programmer, som bruges i skolen. Video-

vejledningerne viser trin for trin, hvordan programmerne virker og kan både bruges i forbindelse med 

undervisningens form og indhold samt i forberedelsen af undervisningen. Denne kursusform giver lærer-

ne mulighed for at supplere viden på medieområdet, når det passer ind i deres planlægning. 

 

Andre muligheder 

På skolerne skal lærerne have adgang til tidssvarende og varierede medier, både i forbindelse med plan-

lægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Dette gælder i alle fag og på alle klassetrin.  

 

De fleste lærere har et device hjemme, som bruges til forberedelse af undervisningen. Ved valg af soft-

ware på skolerne sikres det, at lærerne i stor udstrækning har lov til at bruge skolernes software hjemme. 

Desuden skal mulighederne for at tilgå skolens ressourcer via nettet løbende udvides. 

 

Lærerne skal have mulighed for at tilkoble sig skolens trådløse netværk med egen bærbar computer eller 

andet device. Desuden skal mulighederne for at tilgå skolens ressourcer via eget device løbende udvides. 

Brugerportal 

Kerneopgaven for brugerportalen er at understøtte og fastlægge rammer for digitaliseringen af folkesko-

len med særlig fokus på kommunikation, læring og trivsel. Indførelsen af brugerportalen må forventes at 

have indflydelse på, hvordan der arbejdes med tilrettelæggelse, gennemførelse og efterbehandling af læ-

ring og trivsel. Der vil være en direkte kobling mellem årsplaner, læringsforløb, Fælles Mål, nationale test 
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og elevplaner. Der er desuden lagt op til en øget videndeling lærerne imellem samt nemmere kommunika-

tion og samarbejde mellem skole og hjem. 

 

Ledelsen 

En vigtig forudsætning for, at visionerne i nærværende medieguide kan blive opfyldt, er, at ledelsen på 

skolerne går forrest. En tydelig ledelse i forhold til krav og rammer for undervisning i, om og med medier 

vil være første skridt på vejen. Desuden vil det være ledelsens opgave at sikre, at organisationen på sko-

lerne er struktureret på en sådan måde, at faglig sparring og videndeling har de bedste vilkår. Endelig vil 

det være ledelsen, som kan sætte rammerne for, hvor stor en andel af skolernes budget, der skal bruges på 

digitale læremidler. 
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Finansiering 

Målsætningen i handlingsplanen frem til og med 2017 er at fastholde antallet af tidssvarende devices. 

Oversigten beregner de økonomiske behov, hvis målsætningen skal opfyldes som beskrevet i handlings-

planen. Efter nyindkøb og opdatering i 2015 er der 992 tidssvarende elevcomputere på skolerne, svarende 

til 2,7 elever pr. tidssvarende computer. Dette antal suppleres med elevernes egne devices iht. Regerin-

gens BYOD-strategi. Når denne medieguide udløber ved udgangen af 2017, må BYOD-strategien forven-

tes at være så langt, at der fremadrettet vil være en større besparelse at hente ift. elevdevices. 

Definitioner 

Arbejdsplads 

I denne plan er der taget udgangspunkt i prisen på en bærbar computer, hvorfor en arbejdsplads i gennem-

snit vil koste 4.500 kr. 

 

Opdateret arbejdsplads 

En opdatering består af udskiftning af dele af computeren og det øvrige udstyr. Opdatering er typisk for-

øgelse af ram samt installation af ekstraudstyr. I 2015 koster opdatering af en arbejdsplads i gennemsnit 

500 kr. Skolerne opdaterer hver ca. 25 arbejdspladser pr. år. 

 

Understøttelse af BYOD 

For at understøtte Regeringens BYOD-strategi er det nødvendigt, at der på hver skole stilles skabe til sik-

ker opbevaring og opladning til rådighed for eleverne. Skabe fremstillet til formålet og med stabil lås ko-

ster i gennemsnit 500 kr. pr. elev. Da det ikke kan forventes, at alle elever fra første færd medbringer eget 

device, vil der være tale om en gradvis forøgelse af skabe på 25% af elevtallet pr. år. 

En anden vigtig forudsætning for en succesfuld BYOD-implementering er, at så meget arbejde som mu-

ligt flyttes ud i skyen. Herved slippes afhængigheden af en bestemt type device samt særligt installerede 

programmer. Google Apps for Education (52.000 kr. pr. år) er derfor et vigtigt skridt imod understøttelse 

af BYOD-strategien. 

 

Software og licenser 

Software og licenser dækker udvidet støtte til læsesvage, ordblinde og andre elever i læse- og/eller skri-

vevanskeligheder (116.000 kr. pr år), Microsofts Skoleaftale (94.000 kr. pr. år), internetfilter (40.000 kr. 
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pr. år), LærIT/Skoletube (47.000 kr. pr. år), Skolekom (10.000 kr. pr. år), antivirus (26.000 kr. pr. år) 

samt diverse mindre programmer og licenser (20.000 kr. pr år).  

Driften for 3 skoler tilsammen udgør i alt 353.000 kr.  

 

Fællesoffentlig brugerportal 

I løsningsresuméet af 2. fase af foranalysen for det fælles brugerportalsinitiativ (udarbejdet af Rambøll 

Management Consulting og Implement Consulting Group for Regeringen og KL) angives de forventede 

merudgifter (mio. kr.) for kommunerne. En kolonne for Solrød Kommunes forventede merudgifter er 

tilføjet: 

 Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Kommune 5 Solrød 

Kommune 

Kommunestørrelse Stor Stor Mindre Mindre Mindre Lille 

Dashboard Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Læringsplatform KMD  

Education og 

MeeBook 

KMD  

Education 

Nej Nej Nej Nej 

Samarbejdsplatform SkoleIntra 

samt overbyg-

ning på Office 

365 

SkoleIntra 

samt Google 

SkoleIntra 

samt overbyg-

ning på Office 

365 

SkoleIntra 

samt overbyg-

ning på Office 

365 

SkoleIntra 

samt overbyg-

ning på Office 

365 

SkoleIntra 

samt  

Google 

Estimerede ekstra-

omkostninger 

 

Projektledelse og in-

volvering 

- 0,2 - 0,3 0,4 - 

Dashboard Kommunen 

forventer at 

kunne finan-

siere de tre 

elementer 

inden for den 

eksisterende 

ramme 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,15 

Læringsplatform - 0,4 0,4 0,4 0,15 

Samarbejdsplatform - - - - 0,15 

 

Uddannelse af brugere 

og slutbrugere 

- 0,4 0,3 0,3 0,3 0,15 

I alt - udvikling - 1,0 1,0 1,3 1,4 0,6 

Herefter drift pr. år - 0,7 0,8 1,0 1,1 0,6 
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Interaktive løsninger 

Antallet af interaktive løsninger udvides, så alle elever i Solrød Kommune har mulighed for at arbejde og 

eksperimentere med et varieret udbud af medier og medieudstyr, og udtjent udstyr udskiftes. Med et snit 

på 3 interaktive løsninger pr. skole om året, enten udvidelse eller udskiftning, samt udgifter til drift, skal 

der budgetteres med 120.000 kroner pr. år. 

 

Netværk 

Det er nødvendigt med en flerstrenget udvidelse af netværket på skolerne for at kunne imødekomme det 

stadigt stigende behov. En eller flere af skolernes controllere skal udskiftes, så vi sikrer hurtig og pro-

blemfri login. Det skal i forlængelse heraf sikres, at switch-opsætningen er tidssvarende. Dette vil samlet 

set komme til at koste 75.000 kroner pr. år. 

Det trådløse netværk skal kunne køre via den nye 802.11ac-standard, som kan tilbyde væsentlige forbed-

ringer ift. kapacitet, båndbredde og robusthed. Dette vil kræve udskiftning af software, og i nogle tilfælde 

licenser, på controlleren til det trådløse netværk, men ikke udskiftning af selve controlleren. Antallet af 

accesspoints skal op, så vi når en dækning på ca. 1 klasseværelse/faglokale pr. accesspoint + fællesarea-

ler. Samlet set vil dette forventes at koste 85.000 kroner pr. år. 

Da alle skolerne i 2014, i forbindelse med UNI-C’s lukning af Sektornet, har gennemgået en større IP-

omlægning, er skolerne nu mere fleksible ift. skift af Internetleverandør. Dermed vil skolerne kunne opnå 

bedre og mere konkurrencedygtige priser på dette område. Skolerne må derfor forvente at kunne få højere 

hastighed for samme beløb eller mindre. Ved et evt. skift af leverandør skal der regnes med et mindre 

beløb til omlægning. Samlet set vil driften af Internetforbindelsen på skolerne forventes at beløbe sig til 

60.000 kroner om året. 

For at undgå at skolernes interne netværk bliver flaskehals, skal det sikres, at der er fiberkabling mellem 

krydsfelterne på skolerne. Alternativt risikerer skolerne at stå med et trådløst net, der i sig selv er i orden, 

men som man ikke får det fulde udbytte ud af, fordi det bagvedliggende net er for ringe. Da driften af 

skolernes bygninger er overgået til ejendomscenteret, medtages finansieringen af dette område ikke i 

denne medieguide. Udover kablingen mellem krydsfelterne anbefales det, at ejendomscenteret kigger på, 

om skolerne er klar til den øgede belastning på el-nettet. 
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Økonomioversigt 

 2016 i kr. 

Lønniveau 

2015 

2017 i kr. 

Lønniveau 

2015 

Årlig drift:   

Udskiftning af arbejdspladser 198 x. 4.500 891.000 891.000 

Opdatering af arbejdspladser 75 x 500 37.500 37.500 

Software og licenser 353.000 353.000 

Interaktive løsninger 120.000 120.000 

Netværk 220.000 220.000 

Samarbejdsplatform – SkoleIntra  150.000 150.000 

   

Årlige driftsudgifter 2015 i alt 1.771.500 1.771.500 

   

Nye driftsudgifter pr. år:   

Læringsplatform 150.000 150.000 

Samarbejdsplatform (forventes at erstatte skolein-

tra) 

0 0 

Dashboard 150.000 150.000 

Understøttelse af BYOD – Google Apps for Edu-

cation 

52.000 52.000 

   

Årlige driftsudgifter fra 2016: 2.123.500 2.123.500 

   

Anskaffelser og uddannelse:   

Understøttelse af BYOD (skabe)  632 x 500 316.000 316.000 

Uddannelse 150.000 0 

   

Samlede udgifter 2.589.500 2.439.500 

   

Finansiering:   

Nuværende budget i overslagsårene 1.799.000 1.799.000 

Forudsat – skolernes egenfinansiering 120.000 120.000 

   

I alt 2.019.000 2.019.000 

   

Mangler til finansiering: 570.500 420.500 
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Det pædagogiske læringscenter 
Med den nye bekendtgørelse om Folkeskolens pædagogiske læringscenter forsvinder betegnelsen ”skole-

bibliotek” fra folkeskoleloven. ”I stedet anvendes for fremtiden betegnelsen ”det pædagogiske lærings-

center”. Denne betegnelse signalerer, at fokus ligger på læringsrettede aktiviteter. Bekendtgørelsen er 

udarbejdet i direkte tilknytning til reformen af folkeskolen, og det pædagogiske læringscenter spiller en 

central rolle for virkeliggørelsen af reformen.” http://uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/fakta-om-

folkeskolen/skolebiblioteker 

Udgangspunkt 

Anvendelse af IT og medier er og vil fortsat være et vigtigt fokusområde for læringscentret.  Centralt i 

overvejelserne for anvendelsen af IT og medier i undervisningen står de fire temaer: 

 Informationssøgning og informationsindsamling 

 Produktion og formidling 

 Analyse 

 Kommunikation, videndeling og samarbejde. 

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre §2, stk.2. skal lærings-

centret på baggrund af Fælles Mål understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse 

og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i bl.a. digitale medier. Læ-

ringscentret stiller digitale ressourcer til rådighed og yder kompetent undervisning af elever samt vejled-

ning af og sparring med alle brugere, så læring gennem brug af medier fremmes. I læringscentrets årsplan 

vil vi tilbyde aktiviteter inden for de fire temaer. 

Vi vil gennem eksemplariske forløb fungere som rollemodel for elever og lærere og bl.a. derved skabe 

intern udvikling på skolerne. 

Læringscenterteamet tilbyder kurser til klasser med deres lærere jf. den enkelte skoles kursusplan, som 

udarbejdes i samarbejde med skolens øvrige vejledere. 

På læringscentrets interaktive tavle vil vi arbejde eksperimenterende og innovativt til inspiration for andre 

og der skal være plads til fremvisning af kreative elev- og lærerproducerede præsentationer. 

Læringscentret skal opfordre eleverne til at kombinere deres kompetencer inden for digitale medier med 

skolens mere traditionelle discipliner. Derfor vil vi f.eks. tilbyde forløb med boganmeldelser via QR-

koder, booktrailers via Skoletube og understøtte den internationale dimension med ”videoletters”. 

 

 

http://uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/fakta-om-folkeskolen/skolebiblioteker
http://uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/fakta-om-folkeskolen/skolebiblioteker
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Digitale læremidler 

Til de digitale læremidler hører en bred vifte af programmer, databaser, online materiale, i- og e-bøger. 

I læringscentrets læremiddelforståelse indgår såvel de didaktiserede, forlagsproducerede nettjenester, som 

de ikke-didaktiserede nettjenester. Vi ønsker at være spydspidser i implementeringen af begge dele. Vi vil 

derfor tage aktivt del i den kontinuerlige opdatering af medieguidens digitale platform (se afsnit for sig) 

og bl.a. derigennem introducere lærere og elever både til nettjenester, som vi abonnerer på, samt til gratis, 

ikke-didaktiserede læringsressourcer. Vi vil bl.a. undersøge, hvordan de ikke-didaktiserede læringsres-

sourcer kan finde anvendelse i de enkelte faggrupper samt tværfagligt. 

 

Fremover er det vigtigt at have fokus på den integrerede anvendelse af læremidler. Mange trykte bøger 

suppleres i dag med online materiale, så som portaler eller i-bøger.  

Den tiltagende medialisering skal gøres til et aktiv for alle elever. Vi vil arbejde for opbygningen af det 

digitale penalhus. Vi vil fokusere på hjælp til de læse- og skriveusikre elever, som i den faglige læring 

kan nyde godt af multimedier til at supplere den skriftlighed, de har besvær med. I læringscentret vil vi 

også opbygge samlinger af ressourcer, som kan styrke faglig læring: Aldersrettede linksamlinger, arbejds-

rum mm. Dette kan ske i SkoleIntra eller på læringscentrets egen side. 

Visuelle budskaber analoge som digitale er oftest multimodale. I samarbejde med lærere, læsevejledere, 

fagfaglige vejledere og medievejledere skal læringscentret være med til at folde disse komplekse tekster 

ud for eleverne.  Vi skal hjælpe eleverne til at finde deres egen vej/sti gennem de sammensatte udtryk. 

Læringscentret kan undervise gennem mediering og efterfølgende hjælpe eleverne til at skabe deres egne 

multimodale udtryk. Til understøttelse heraf fremstilles små vejledninger til brug af nødvendi-

ge/anvendelige værktøjer.  

Læringscentret administrerer mange klassesæt indkøbt før Fælles Mål.  De kan være udmærkede, men 

opfylder måske ikke alle fagmål tilstrækkeligt. Sammen med fagudvalgene og/eller lærerteamet drøfter 

læringscentret, hvordan der kan kompenseres for dette gennem brug af digitale læremidler. Redidaktise-

ring af læremidler vil være et stort samarbejdsområde fremover. 

 

Informationssøgning og kildekritik 

Vores elever søger oplysninger på nettet til næsten alle opgaver. Derfor skal vi i læringscentret hele tiden 

opdatere vores viden om søgemaskiner og databaser, så vi kan undervise og vejlede i gode søgestrategier, 

kildekritik, efterprøvning af oplysningers rigtighed og brugen af oplysninger, tal, billeder mm. i eget ma-

teriale - med andre ord i informationskompetence.  Der sker hele tiden en uformel læring i læringscentres 
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kontakt med eleverne, mens formel læring sker i forbindelse med tilrettelagte kurser. Der udvikles og 

gennemføres undervisningsforløb, hvor eleverne skal lære at anvende alle læringscentrets tilbud bl.a. søge 

og finde analoge såvel som digitale ressourcer i læringscentrets database. Undervisningen følges op og 

videreudvikles i løbet af elevernes skoletid, for også at udvikle eleverne til biblioteksbrugere uden for 

skolen. 

Vejledning 

Lærere 

Læringscenterteamet har overblik over materialer, analoge som digitale. Lærerne har kendskab til elever-

ne og målene for undervisning.  Vi vil udvikle vejledningssamtalen, så den kvalificerer materialeanven-

delsen og giver eleverne flere måder at arbejde på. 

Vejledningen kan være overordnet f.eks. i forbindelse med årsplaner, eller den kan være detaljeret i for-

hold til valg og anvendelsen af analoge og digitale læremidler i de enkelte undervisningsforløbs planlæg-

ning. Læringscentret vil i samarbejde med medievejlederne arbejde på at fange de signaler, der er om-

kring udviklingen af læringsressourcer, og gå foran som iværksættere og formidle det rette tilbud til den 

rette lærer. 

 

Elever 

Læringscenterteamet vil møde eleverne med respekt og åbenhed for den mediekompetence, som de har 

erhvervet sig i fritiden. De anvender i stigende grad netbaserede og delvist brugergenererede programmer. 

Vi vil spørge ind til deres valg af medie, evt. forelægge dem alternative løsninger, og gennem vejlednin-

gen højne formidlingsniveauet på elevernes præsentationer.  Det giver god mening at udnytte de stærke 

mediekompetencer, som mange elever har samt inddrage eleverne som superbrugere og medundervisere.  

Alt dette, så de udvikler sig til kompetente og kritiske mediebrugere. 

Videndeling 

Den digitale videndeling er i dag en vigtig forudsætning for at nå ud til så mange kollegaer og elever som 

muligt. Via medieguidens digitale platform, Skoleintra og evt. på læringscentrets egen side har vi gode 

redskaber til denne deling.  Via vores vejledning af og sparring med kollegaerne skal vi søge solid indsigt 

i, hvad der rører sig i skolens undervisning. Derigennem kan vi målrette og sprede viden og sikre en god 

udvikling. Vi vil også udvælge særligt interesserede kollegaer og klasser til afprøvning af nye digitale 

læremidler. Disse kollegaer tilbydes støtte og vejledning for herved at kunne være med til at bringe lære-

midlet i spil i den didaktiske diskussion i teamene og i fagudvalgene.  
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Selvudvikling   

Skal læringscenterteamet kunne fungere som iværksættere og udviklere af læring er det vigtigt, at det er 

alsidigt sammensat. Vi søger at knytte skolens øvrige læringsvejledere og ressourcepersoner til lærings-

centret, så vi kan udvikle og sparre på den øgede medialisering. Vi forpligter os på hele tiden at udvikle 

vores mediekompetencer inden for de givne økonomiske og strukturelle rammer. Det gør vi på de tvær-

kommunale netværksmøder, med skolernes medievejledere og med ledelsen.  

 

 


