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Høringssvar til IT-strategiplan 2013-2017. 
 
Skolebestyrelsen anerkender det store og grundige arbejde, det nedsatte udvalg for udformning af 
IT-strategiplanen har lavet.  
 
Overordnet kan vi tilslutte os målsætning og handleplan for IT-strategien. 
I forhold til målsætningen vil vi problematisere, hvorvidt det er realistisk, at eleverne primært 
benytter egne computere ved udgangen af 2014. På Skolen ved Stadion er der mange elever/hjem 
der ikke har enten IT-adgang eller adgang til moderne teknologi. På skolen ved Stadion vil det 
endvidere være en stor udfordring, hvis alle elever skal have eget IT- udstyr med hjemmefra, da 
mange af eleverne har svært ved at håndtere og tage ansvar for så forholdsvist dyrt udstyr. 
I den forbindelse er det særdeles vigtigt at have særlig fokus på punkt e under mål- at sikre en 
målrettet indsats for børn, der ikke møder den digitale verden i hjemmet. 

 

Jf. Handleplanen: arbejdsgruppen har foreslået en tidsplan for, hvornår elever i børne- og junior 
universerne skal have elevskabe med tilhørende strømforsyning, som de allerede har i 
Ungeuniverserne. Her efterlyser skolebestyrelsen en plan for, hvad der skal ske for eleverne på de 
to specialskoler. 
 
Skolebestyrelsen er meget enig med arbejdsgruppens forslag under pkt. e i handleplanen, at der 
skal rettes en særlig indsats mod de 2 procent elever, der ingen eller kun lidt adgang har til IT. Vi 
gør igen opmærksom på, at det er væsentlig mere end 2 % af eleverne på S.v.S, der ikke har IT 
adgang hjemme. Derfor kan vi fuldt ud tilslutte os, at det faktiske omfang analyseres på den 
enkelte skole med det formål at udarbejde en lokal handleplan.  
Skolebestyrelsen tilslutter sig, at det er overordentligt vigtigt med uddannelse af det pædagogiske 
personale samt af skolernes IT-vejledere. 
 
En anden udfordring er: hvem har ansvaret for at vedligeholde og opdatere elevernes It -udstyr, da 
dette vil være forskelligt og med forskellige opsætninger. Dette vil i hvert fald være en stor ekstra 
opgave for IT- vejledere. 
 
 
På vegne af skolebestyrelsen 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Elizabeth Pöckel, formand           Tine C. Poulsen. Skoleleder 


