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”En digital folkeskole – national strategi for IT i folkeskolen”, beskriver syv initiativer, der giver bedre IT i
folkeskolen.
1. Støtte til indkøb af digitale læremidler.
2. Effektiv distribution af digitale læremidler.
3. Trådløst netværk på skolerne frem mod 2014.
4. Adgang til computere for alle elever frem mod 2014.
5. Videreudvikling af nationale test og prøver.
6. Klare mål for anvendelsen af digitale læremidler og digitale læringsmål.
7. Forskning og udvikling af IT-baserede læringsformer.

Det er nærliggende at fremhæve et par af disse initiativer, der understreger, at den fremlagte
Digitaliseringsstrategi er nødvendig at gennemføre, hvis Guldborgsund Kommune skal gøre sig
forhåbninger om tilnærmelsesvis at efterleve regeringens intentioner og aftaler med kommunerne.
Initiativ 3
Trådløst netværk på skolerne frem mod 2014.
Regeringen har aftalt med kommunerne, at alle elever i folkeskolen frem mod 2014 skal have adgang til trådløst
internet. Det skal være enten via egne bærbare enheder (computere, tablets mv.) eller enheder stillet til rådighed af
skolen. Netværket skal være sikkert og stabilt og have en kapacitet, der modsvarer den øgede anvendelse og de krav,
der stilles i forbindelse med digitale test og prøver. Det trådløse internet på skolerne skal frem mod 2014 udbygges til at
give sikker og velfungerende adgang for alle lærere og elever……….
Initiativet indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2012.
Initiativ 4
Adgang til computere for alle elever frem mod 2014.
Regeringen har aftalt med kommunerne, at alle elever frem mod 2014 skal have en computer (stationær pc, bærbar pc,
tablet eller lignende) i undervisningen. Det forudsættes, at eleverne som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed,
og at skolerne stiller udstyr til rådighed for de få elever, der ikke selv har en bærbar enhed. For at brugen af it i
undervisningen for alvor kan øges, er det en vigtig forudsætning at hver elev har adgang til en computer eller lignende i
undervisningen. Det er derfor en central målsætning, at skolerne stiller en computer til rådighed for de elever, som ikke
kan medbringe deres egen. Udviklingen peger mod, at flere og flere elever kan medbringe deres egen bærbare enhed.
Samtidig er der investeret massivt i interaktive whiteboards på skolerne til gavn for it-anvendelsen i undervisningen.
Initiativet indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2012.

Som det fremgår af ovennævnte, er en meget stor del af indholdet i Digitaliseringsstrategien allerede
beskrevet i dokumentet ”En digital folkeskole - national strategi for IT i folkeskolen”. Derfor mener
skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Sydfalster Skole, at Digitaliseringsstrategi for Guldborgsund
Kommunes Skolevæsen 2013 – 2017 bør følges som beskrevet og de fornødne økonomiske midler
tilvejebringes, således at Guldborgsund Kommune kan efterleve regeringens ønsker.
Skolebestyrelsen og MED-udvalget gør samtidig opmærksom på, at vi ser det som en fælleskommunal
opgave at løfte Digitaliseringsstrategiens krav til teknik og udstyr, her tænkes især på netværk, computere
og interaktive tavler, da udgiften hertil vil være for stor en økonomisk udfordring for de enkelte skoler.
På skolebestyrelsen og MED-udvalgets vegne
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