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Digitaliseringsstrategi for skole og dagtilbud
03.22.01 Folkeskoler og 05.25.14 Daginstitutioner

Beskrivelse:
Med vedtagelsen af 2022-planen den 6. marts 2018 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en
digitaliseringsstrategi for skole- og dagtilbudsområdet, der var kommitment til rundt på skole og dagtilbud.
Digitaliseringsstrategien, handleplanen og investeringsplanen blev vedtaget af Børne- og Familieudvalget den
7. maj 2019. Planens implementering er under forudsætning af, at der sker en permanent forøgelse af
driftsbudgettet fra 2020 til IT til 3 mio. kr. om året. Altså en stigning på 800.000 kr. i forhold til nuværende
budget på 2,2 mio. kr.
Digitaliseringsstrategien vil sikre, at alle børn fra 0 - 16 år bliver understøttet i de fire kerneområder:
- Digital dannelse og digitale færdigheder
- Leg, trivsel og læring
- Professionelle læringsfællesskaber
- Samarbejde mellem forældre og institution.
Derudover er der en væsentlig investering i ens devise, uddannelse og udbygning af netværket.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Ingen aktuelle nøgletal.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Understøtter fokus områderne bosætning og børn og unge, da Vesthimmerlands Kommune fremstår fremsynet
og ambitiøs også på digitaliseringsområdet.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Følger 2022planens mål og indsatser. Fremmer børn og unges tilgang til digitalisering som både digitale
brugere og kritiske borgere.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Positiv afsmitning på ungdomsuddannelserne, da vore børn og unge kommer med et sikkert digitalt aftryk.
Konsekvenser for service til borgerne:
Ensartede og tidssvarende digitale enheder i såvel dagtilbud som skole.
Et stabilt netværk som sikrer at der ikke opleves udfald på netværket.
Efteruddannelse af medarbejderne.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen personalemæssige konsekvenser
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o MED i daginstitutioner
o MED på folkeskolerne
o Forældrebestyrelser i daginstitutioner
o Skolebestyrelser på skoler
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke aktuelt.

