Indsats

Elevhardware

Skive Kommune har vedtaget, at alle elever i folkeskolerne i Skive Kommune, over en treårig periode, får adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt.
Inden udgangen af 2018 har alle skolerne en 1:1 løsning, og det sikres fremadrettet, at
udstyret udskiftes ca. hvert 4. år. Udskiftningen vil ske til elever på 0., 4. og 7. årgang.
It-styregruppen har drøftet valg af enheder, og på baggrund af deres anbefalinger indkøbes
iPads til 0. – 3. årgang, samt pc til 4. - 10. årgang med mulighed for lokale tilpasninger.
Valg af iPads til indskolingen sikrer en rød tråd til det arbejde med it og medier, som finder
sted i Dagtilbud.
Frem mod 2020 skal den digitale omstilling af folkeskolen stå højt på dagsordenen i alle
skoler. Målet er, at de digitale redskaber til læring og kommunikation i folkeskolen bruges
lige så naturligt og nemt, som bøger, papir og blyant. Ellers kommer folkeskolen helt ud af
trit med de allerede digitalt indfødte elever, der færdes hjemmevant i de forskellige
universer og har de digitale redskaber, som deres første valg.
Mål med indsatsen

Opfølgning

At sikre at alle elever i Skive Kommunes folkeskoler har adgang til en
digital enhed
At alle elever i Skive Kommunes folkeskoler er fortrolige med at
anvende og fortsat udvikler deres læring med digitale enheder i
læringsforløb på skolerne.
Der evalueres løbende på indsatsen på ledermøder og styregruppe- og
netværksmøder i Skole og Dagtilbud forud for udskiftning og nyindkøb
af devices til de ovennævnte årgange. Evalueringsformen vil variere.
Beskrivelse af forventning til konkret indsats

Indsats forvaltning
Skabe optimale rammer
for skolerne ift. strategi,
indkøb, udrulning og
drift af de enkelte
devices.
Sikre fælles aftaler om fx
flyt mellem skoler,
sikkerhed,
forsikringsforhold, m.m.
Udarbejde udkast til
fælles infobrev til
hjemmene ift. ansvar,
forsikring m.m.

Indsats
skole/dagtilbudsledelse
Sikre at skolen har en
udpeget en it-ansvarlig,
som i samarbejde Skoleog Dagtilbudsafdelingen
samt It-afdelingen kan
sikre udlevering og daglig
drift af elevhardware på
skolen.
Skabe optimale rammer
for understøttelse af
læring gennem it og
digitale medier.
Udarbejde lokal
handleplan for anvendelse

779-2018-52684

Indsats fagprofessionelt
personale
Inddrage de digitale
læringsteknologier, herunder også
elevhardware i den daglige
undervisning
Gennemføre den lokale handleplan i
tæt dialog med ledelsen.
Deltage i relevant kursusaktivitet

Udbyde kurser, som kan
inspirere ledelse og
pædagogisk personale i
arbejde med digitale
enheder

af elevhardware i den
daglige undervisning.
Sikre at skolen er
repræsenteret ved div.
kursusaktivitet.

779-2018-52684

