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28 folkeskoler 


12000 elever 


1000 lærerstillinger



En lokal og 
kommunal 

digital forandring







Hvordan skaber jeg de organisatoriske og 
pædagogiske praksiser og forandringer på it-

området?

Pædagogisk merværdi 


Frigiver tid

som medfører



Pædagogisk merværdi 


Frigiver tid



Fælles udbytte

Gensidighed

Engagement

Lyst

Udspringer 



Den digitale folkeskole?



Hvem er med og 
hvad laver de? 



Lidt om it-ledernetværket?

Ledelsesrepræsentanter fra de fleste 
folkeskoler i Vejle Kommune  deltager i it-
ledernetværket? 

Er et bottom-up projekt  

Arbejder med det der giver mening på de 
enkelte skole - til glæde for alle



IT-udviklingen

Hardware Knowledge-wareSoftware



Nye 
netværk 
dannes

Ipads i 
undervisningen

Lokale 
spydspidser 
videndeler

Patruljer på 
tværs af skoler

Implementering 
BYOD

Digitaliseringsstrategi





IT-patruljen

Videndeling elev til elev 

Support til lærerne i undervisningen 

Afprøvning og udforskning af Apps

Vedligehold af hardware og screencast 

Videndeling elev til lærer/lærerteam 



Ordblinde 
patruljen

Screencast til forældre/elever/lærere

Support til lærerne i undervisningen 

Afprøvning og udforskning af Apps

Undervisning af ordblinde elever

Support til forældre via ekstern netværk



It-patruljen - screencast - Toolcamp

http://youtu.be/tFl7UCmPdoI 

http://youtu.be/tFl7UCmPdoI


Et pædagogisk opbrud i 
rolle-fordelingen

• Elev til elev læring (f.eks i apps, Prezi, Google drev etc) 

• Elev til lærer/pædagog læring (patruljerne deltager i 
PLC-møder, teammøder etc) 

• Elev til forældre læring (screencast, workshops) 

• Flipped classroom 

• Blended learning



Traditionel 
tavleundervisning

Blended learning

Pædagogisk merværdi 
Frigiver tid







Cloud-løsning







Uddannelse & Lærings it-ledernetværk

Vicechef for 
Uddannelse & Læring

Chefkonsulent

Ledende IT-konsulent

Leder af 
læringscenterkontoret Leder i IT Drift @ Support

skoleleder

skoleleder









Fag-faglige netværk på tværs af 
skoler til: vurdering af digitale 
materialer, portaler 

  
Eksemplariske forløb på 
kommunebasis 


Frikøb af lærere/pædagoger til 
læringsforløb med andre kolleger





http://www.youtube.com/watch?v=uG2ovidpPU4 

http://www.youtube.com/watch?v=uG2ovidpPU4


Tak for jeres opmærksomhed


