Bilag 1
Status for målene i It- og digitaliseringsstrategien, april 2017

1. Alle elever fra 0.-7. klasse har personlig enhed stillet til rådighed (mål 1) og Alle elever fra 8.-10.
klasse medbringer så vidt muligt egen enhed:
 Status er, at alle elever fra 2.-7. klasse har en personlig enhed stillet til rådighed af Aalborg
Kommune. Eleven beholder enheden til, eleven forlader skolen.
 I forbindelse med budget 2017 besluttede Skoleudvalget, at der ikke skal afsættes midler til
enheder til 0. og 1. klassetrin.

2. Alle medarbejdere har personlige mobile enheder, der understøtter egne arbejdsopgaver og de
digitale arbejdsgange i forvaltningen og kommunen:
 Status er, at alle medarbejdere har en personlig og mobil enhed. Udskiftning sker hver 4. år.
Samme interval som udskiftning af elevernes enheder.

3. På skolerne skal administrationen fuldt ud digitaliseres, således at manuelle administrative
arbejdsgange erstattes af digitale løsninger:
 Der arbejdes løbende med at minimere manuelle arbejdsgange i skolernes administration.
Indskrivning af elever og DUS børn sker nu digitalt for over 90% af børnene. På øvrige områder
er der ikke aktuelle opgørelser.

4. Læringsplatform er implementeret med udgangen af 2017:
 Status er, at implementeringen af læringsplatformen ”Min Uddannelse” befinder sig i den
sidste fase: konsolideringsfasen. Vi vurderer, at der stadig er behov for at arbejde videre med
den didaktiske anvendelse af læringsplatformen med indsatser lokalt på skolerne og fra
centralt hold, for at kunne udnytte det fulde potentiale.

5. Alle elevplaner, testresultater og individuelle undervisningsplaner er digitalt tilgængelige med
udgangen af 2016:
 Status er, at elevplaner og individuelle undervisningsplaner er digitalt tilgængelige i
MinUddannelse, men kvaliteten er svingende alt efter, hvordan man anvender MinUddannelse.
 Resultater fra forskellige diagnosticerende test kan opbevares i MinUddannelse, og udbyderen
arbejder på mere smidig integration med resultater fra Nationale test, trivselsmålingen mm.

6. Undervisnings- og aktivitetsforløb videndeles på digitale platforme lokalt, kommunalt, nationalt
og internationalt med følgende konkrete mål på lokalt og kommunalt niveau: 40 % i 2016 og 80 %
i 2107
 Videndelingen af læringsforløb foregår primært i MinUddannelse og foregår kommunalt.
Lærerne har selv mulighed for at justere, om deres forløb skal deles i det fælles bibliotek.








Delte forløb i MinUddannelse:
2015/16
4.492
2016/17
26.653
2017-jan 18
45.197
I alt
76.342
Antal gange et forløb er blevet kopieret i MinUddannelse:
2015/16
2.662
2016/17
46.350
2017-jan 18
15.730
I alt
64.742
Vi afventer afklaring på voldgiftssagen mellem KL og DLF ang. rettighederne til forløbene i
læringsplatformen.
Vi er på vej, men vi er ikke i mål. Der er en kulturændring, der skal til for at nå i mål med
videndelingen i MinUddannelse.

7. Ledelsen er opdateret på it-området og anvender det som en naturlig del i ledelsesarbejdet:
 Status er, at en ledelsesrepræsentant har været obligatorisk som superbruger under
uddannelsen af skolens superbrugere af MinUddannelse. Pædagogisk it har desuden været
dagsordensat på Forum for Pædagogisk Udvikling i efteråret 2016, og implementeringen af
MinUddannelse har været på dagsordenen på temamøderne i december 2016. Pga. af fokus på
implementeringen af it og læringsplatformen, mangler vi et fokus på dette område.
 På det administrative område er planlægningsværktøj og økonomisk/administrative systemer
fuldt implementeret. Der arbejdes med at optimere ledernes brug.
 Der arbejdes på at lægges Ledelsesinformationssystem ud til skoleledelserne, således
skolelederne løbende kan følge med i skolens forbrug samt vurdere skolens resultater.

8. Al skriftlig kommunikation er digital med udgangen af 2017:
 Status er, at skolerne har de systemer, der skal til, for at kommunikationen kan ske digitalt. Vi
afventer ny samarbejdsplatform Aula til ibrugtagning august 2019, hvor kommunikationen fra
Skoleintra skal flyttes over i. Vi er dermed i mål med dette mål.

