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Indledning 
 
Opgaven er en del af PIT-vejleder-uddannelsen 2010-11. Undersøgelsen har IT som 
omdrejningspunkt. Da Fenskær Efterskole er en praktisk/musisk efterskole, en 
selvejende institution som er prøvefri – og dermed ikke underlagt folkeskolens krav 
direkte, vi siger vi skal stå mål med folkeskolen. Kun få har hørt om Faghæfte 48.1  
 
Med denne opgave vil jeg vise, at det er muligt at få udbytte af at kikke nærmere på en 
skoles IT-kultur - også uden at inddrage Faghæfte 48 direkte, men ved at tage 
udgangspunkt i skolen og den allerede tilstedeværende IT-kultur, med det mål at højne 
IT-kompetencerne blandt både elever og lærere.   
 
Vi har i ca. et år kørt med Skoleintra (lærerdelen) – et skift vi lavede fra dag til dag. 
Skiftet fra én fælles meddelelsesbog til vi nu kan logge på Lærerintra, har været en 
rigtig beslutning – ikke mindst pga. den opdeling vi har. Det nævnes ofte at der ønskes 
så stor kommunikation mellem kontor - personale og retur, som muligt, og det har 
Lærerintra i høj grad øget. Samtidig er mængden af dokumenter i samlemapper m.m. 
vokset og er hurtigt blevet rodet og uoverskuelig. For at få styr på mængden af 
dokumenter med arbejdsrelaterede opgaver, har vi oprettet et udvalg, hvis mål er, at 
få styr på disse. Der er afsat relativt store timeressourcer til dette arbejde.  
 
At integrere IT i undervisningen på Fenskær Efterskole vil ikke umiddelbart implicere 
alle lærere og alle fag i samme omfang. I første omgang ønskes fokus lagt på områder, 
hvor vi alle burde være mere med. F.eks. hjælpeprogrammer til eleverne – herunder 
CD-ORD. 
 
I skoleåret 2011-12 ønsker ledelsen fokus på dette område. 
  
I skoleåret 2011-12 har vi vedtaget at lave en videoemneuge. Inden denne uge klædes 
alle lærere på med småkurser. 
 
Der er med andre ord godt gang i IT-butikken på Fenskær Efterskole, som følgende vil 
vise, med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen. 

Formål 
 
At udarbejde en IT-handleplan, som gennemføres i skoleåret 2011-12. Planen er 
udarbejdet i samarbejde med ledelsen og tager udgangspunkt i spørgeskema-
undersøgelsen2 og præsenteres på lærermøde maj 2011. 

Mål: 
 

1. At sætte fokus på skoleaftalen fra Mikroværkstedet. Herunder særligt fokus 
på CD-ORD og hjælpeprogrammer. 

2. At alle lærere får introduktion til CD-ORD gennem små kurser tilpasset niveau. 
3. At holde fokus gennem hele skoleåret – gennem evalueringer hvert kvartal. 

                                                             
 
1 Faghæfte 48 IT i folkeskolen, Undervisningsministeriet 
2 Udarbejdet april 2011, Vedhæftet som pdf.: ”Fenskær Efterskoles kultur og organisationsudvikling 2011 grafisk oversigt” 
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4. At optimere den enkelte lærers udvikling på Lærerintra – en 
digitaliseringsproces – med udgangspunkt i: dagbog, kalender, samlemapper 
og dokumenter (vidensdeling - videns spredning). 

5. Via DD udvalg, ”Dokument Detektiverne”, – forenkling/oprydning i 
samlemapper og dokumenter på lærerintra. 

6. At gennemføre videokursusdag for hele lærergruppen som en  pædagogisk 
dag, januar uge 4 (6 timer + afslutning), så alle er klædt på til emneuge 6, 
2012. 

7. At planlægge videoemneugen for alle elever og lærere sammen med 
emneuge_6 udvalget. 

8. Introduktion af interaktiv tavle for interesserede lærere. 
 
EDB teknik kørerklar – stort eftersyn sommerferie samt juleferie med ekstern hjælp. 
Videoprojektet  

IT – på Fenskær Efterskole  
 
Set i relation til en alm. folkeskole arbejder vi praktisk/musik, og der er ikke krav til IT i 
de enkelte fag. Som IT-ansvarlig på skolen hjælper jeg også kontoret, hvor jeg søger for 
alt det tekniske såsom vedligehold, backup m.m. Til det tekniske arbejde har jeg de 
sidste år fået hjælp fra en af vores pedeller.  
 
Man har på skolen pt. ikke ønsket at sætte fokus på pædagogisk IT-vejledning. 
Lærernes brug af IT i undervisningen er op til den enkelte. Man kan ønske at komme 
på kursus, men efteruddannelse og inspirationskurser fordres ikke fra ledelsens side. 
 
For ca. 6 år siden fik vi bygget nyt multimediehus. Husets brugere havde stor 
indflydelse på husets indretning.  
 

 
Datalokale – Fenskær Efterskole (Skitsetegning Corel X15 Bjørn Frandsen) 

Fenskær Efterskole er en prøve-
fri efterskole, der er beliggende 
i Nr. Nissum ved Lemvig. Vi 
vægter de praktiske og musiske 
fag og undervisningen er 
specielt tilrettelagt for elever 
der har modtaget specialunder-
visning i folkeskolen. Skolens 
mål er, gennem en praktisk-
musisk betonet undervisning, at 
give de unge mulighed for at 
gøre erfaringer, der kan styrke 
deres selvtillid og aktive enga-
gement i tilværelsen, samt øge 
deres muligheder for at klare 
dagliglivets opgaver i arbejde og 
fritid.

1
 

 
Undervisningen foregår på 
mindre hold og er tilrettelagt så 
den er i overensstemmelse med 
undervisningsministeriets krav 
om undervisning af skolepligtige 
elever. Fenskær Efterskole har 
også en afdeling med 
udslusning – 3U, hvor vi 
primært sigter på at give den 
enkelte elev kompetencer - 
således eleven kan flytte 
hjemmefra samt opnå en mulig 
erhvervsafklaring. 
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Som tegningen ”Datalokale” viser, er der 12 elevcomputere, da vi også bruger lokalet 
med huset3. Der er ”hustimer” hver dag, og flere er begyndt at benytte datalokalet. 
Ofte er det fremvisning af websites på storskærmen – der guider eleverne, der kan 
være online på hver deres computer. Datalokalet er kun åbent med læreropsyn. Om 
aftenen og i weekenderne kan vagtlæreren åbne lokalet, og her bruges computerne til 
det eleverne har lyst til, hvilket oftest er spil, Youtube, Facebook og MSN.  

 
IT bruges mest for at komme på Internettet, når der skal søges informationer og 
læreren skal vise noget på nettet. Enkelte bruger Word sammen med eleverne. Få 
bruger det sammen med CD-ORD. 

Software på Fenskær Efterskole 
 

På softwaresiden er vi godt med. Vi har ingen IT-strategi vedr. programmer som 
eleverne/lærerne skal kunne – men har Office-pakken samt Skoleaftalen fra 
Mikroværkstedet + Taleaftale (bedre stemmer til oplæsning i CD-ORD). Photoshop C2-
34, Mediator 9 og videoredigeringsprogrammet Pinnacle 12-15+5 er installeret på de 
fleste computere. (De med rødt markerede programmer bruges pt. kun af få lærere). 
Vi har licensaftaler med Adobe, Microsoft og Mikroværkstedet – dvs. at vi kan 
installere de nyeste versioner af programmerne – f.eks. Win76. Sikkerhedspakke er F-
secure, licensaftale med UNI-C. 

Lærerintra 
 

Alle lærere på skolen er oprettet på Skoleintra/Skolekom (foråret 2010) – og det 
forudsættes, at alle skal logge på lærerintra dagligt – eller når de møder på skolen. 
Dette system afløste en fælles dagbog, som indeholdt alle informationer – en mappe 
med A4 ark. Det var et stort spring for mange at skulle bruge den nye digitale dagbog. 
Der har dog været god opbakning til skiftet – og nu, et år efter, fungerer det som en 
naturlig kommunikationsform, skønt der kun har været 2 små ”præsentationsrunder” 
af systemet – omkr. log-in og oprettelse af meddelelser, i alt under 1 times 
introduktion, og først efter systemet var sat i værk.  

Hardware/netværk på Fenskær Efterskole 
 

Vi kører med roamingprofiles – dvs. at eleverne og lærerne kan logge på en vilkårlig 
computer, få adgang til deres eget skrivebord og dokumenter via vores 
undervisningsserver. På denne server ligger også fotos og video m.m. siden år2000 og 
frem til i dag. Lærerne kan uploade fotos. Ud over computere i data, dansk og video 
(Multimediehuset), har lærerne 1 computer ved køkkenkontoret (vagtlokale) samt en 
bærbar (ophængt på væggen på lærerværelset) og en stationær computer i vores av-
rum. På kontoret har de 2 sekretærer samt forstander, viceforstander og afd. leder, 
hver deres computer og er koblet op på kontorserver. Der er - i teorien - adgang 

                                                             
 
3
 Eleverne på Fenskær Efterskole bor i ”huse” – med 11 elever i hvert. I hustimerne undervises der bl.a. i forskellige 

orienteringsemner 
4
 Adobe som producerer Photoshop: http://www.adobe.com/dk/products/photoshop/family/?promoid=BPBFB 

5
 Videoredigering: http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Products/Consumer+Products/Home+Video/Studio+Family/ 

6
 Indført foråret 2010 på alle skolens computere 



PIT-vejleder uddannelsen 2010-11  
Tema 3 – Skolens kultur og organisationsudvikling 

Bjørn Frandsen – Fenskær Efterskole (bjoe0321) 
 
 

 

Side 5 af 24 

 
 

mellem serverne. Backup udføres hver nat på NAS’er og externe harddiske alle i RAID-
1. Begge servere kører Windows 2008 server, og de har hver deres UPS. 

Kollegatyper: 
 
Lærernes IT-kompetencer: 
 
Denne tabel viser min første undersøgelse i efteråret 2010. I undersøgelse foretaget i 
foråret 2011, vurderer lærerne selv, og her er flere i de første grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersøgelsen: 
 
Inden undersøgelsen kunne gå i gang, var det vigtigt at ledelsen var inde i kravene til 
undersøgelsen samt fik en gennemgang af spørgsmålene, inden de kom ud til det 
pædagogiske personale.7  
 
Der blev i første omgang sat fokus på det pædagogiske personale for at begrænse 
omfanget af undersøgelsen. 
 
Spørgeskemaet er oprettet i Google Docs8, og link sendt ud til hver enkelt som besked i 
Lærerintra. Inden spørgeskemaet blev sendt ud, var det præsenteret på et lærermøde. De 

                                                             
 
7
 Oplæg til ledelsen så der var klarhed om opgaven: Vedhæftet som pdf.: Skolens kultur og organisationsudvikling opgave 

formulering 
8
 Vedhæftet som pdf.: ”Fenskær Efterskoles kultur og organisationsudvikling 2011 grafisk oversigt” 

Niveau% Type Beskrivelse: 

5% Meget urutineret 

Har ingen mail (endnu) – bruger 
sjældent computer, men logger dog 
på Lærerintra og får hjælp til at skrive 
beskeder. 
 

15% Urutineret 
Bruger lærerintra – har mail og kan 
bruge Word som skrivemaskine.  
 

35% Rutineret 

Bruger Lærerintra – har mail og kan 
bruge Word og flere af funktionerne 
(indsætte billeder m.m.) Bruger 
internettet i undervisningen. 
 

20% Meget rutineret 

Bruger – scanner og andre 
programmer. Kan selv tømme 
kamera for billeder og lægge dem på 
vores fællesdrev. Vil meget gerne 
bruge IT. 
 

15% Superbruger 

Bruger – alle programmer – kommer 
med forslag til nye tiltag – 
oplæsningsprogrammer – 
billedbehandling m.m. 
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lærere, som ønskede hjælp til at komme i gang, kunne give besked. 3 lærere havde 
tekniske problemer med at sende svar og disse blev afhjulpet. 
 
Med udgangspunkt i dette, udformer jeg følgende tanker om en kommende strategi. 
 
Jeg bad hver lærer skrive deres navn i første felt på spørgeskemaet – på denne måde 
havde jeg styr på, hvem der havde afleveret besvarelser og for at sikre, at der kun kom èn 
bevarelse fra hver lærer. Det hjalp mig sluttelig med at hive de sidste besvarelser i land – 
ikke pga. modvilje, men fordi et par lærere havde problemer med at få sendt deres 
besvarelser af sted. Formularerne med navne behandles fortroligt – og det er kun IT-
vejlederen, som kan tilgå disse informationer. 
 
F.eks. – Spørgsmålene blev udformet, så jeg kunne få afdækket følgende områder: 

1. Lærerintra 
2. Computeranvendelse (herunder adgangen til PC/printere) 
3. Uddannelse/kurser 
4. Brug af datalokale 
5. Mikroværkstedets programmer (fokus på CD-ord) 
6. Skolens IT 
7. Ordet er frit 

Spørgeskemaet 
 
I Google dokumenter oprettedes en følgende formular med spørgsmål, som skulle 
fokusere på problemstillingerne. 

LærerIntra 
  
Skiftet fra analog til digital meddelelsesform på LærerIntra, foråret 2010, medførte et krav 
om at alle skulle logge på LærerIntra min. 1 gang hver arbejdsdag.  
 

 
 

Figur 1:  
 
Som graferne 1 og 2 viser, logger alle lærere på mindst én gang om dagen. Det er et flot 
resultat, da de fleste lærere i lange perioder har 4-dags arbejdsuge i hverdagene + 
skiftende vagter og undervisning i weekends på skolen. 
 

Lærerintra: 
 
Med SkoleIntra får lærere, 
administration, pædagoger, 
elever og forældre en samlet 
intranetløsning tilpasset 
grundskolernes behov. 
SkoleIntra er en skolernes 
platform for dialog, formidling 
af information og vidensdeling. 
 
SkoleIntra er designet til at 
understøtte skolens hverdag og 
integration af it i 
undervisningen. Opgaven med 
at vedligeholde informationer 
uddelegeres, og den enkelte 
bruger får adgang til netop de 
informationer og muligheder, 
som skolen ønsker. 
SkoleIntra omfatter modulerne: 
 
    * LærerIntra 
    * ElevIntra 
    * SkolePorten 
    * ForældreIntra  
    * InfoKiosk 
 
På Fenskær Efterskole benytter 
vi pt. Lærerintra og undersøger 
mulighederne i Infokiosken. 
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Figur 2: 
 
Det er de fleste lærere, som også logger på hjemmefra og samtidigt udtrykker, at de er 
tilfredse med denne mulighed for at følge op på, hvad der rører sig på efterskolen. Hvis en 
kollega er sygemeldt, er muligheden der også for at være opdateret og fortsat 
kommunikere tilstede. 
 
 

 
 
Figur. 3: 
 
En forudsætning for at kunne logge sig på LærerIntra er en computer. Vi har forsøgt at 
stille en computer op på lærerværelset, som har direkte adgang til Internettet (dvs. at man 
ikke først skal logge sig på skolens net). Men som figuren viser, er det ikke alle, der synes, 
det er godt nok. Der er også bemærkninger om kvaliteten og stabiliteten på computeren. 
Det er helt klart, at der skal optimeres på dette punkt! 
 
 
 
 

 
Figur: 4 
 
Til vagtlærerne er der endvidere en computer, som dog kræver at lærerne logger på 
skolens net med deres egen bruger. 75 % bruger denne mulighed. De, der ikke bruger 
denne mulighed, er de lærere, som ikke er så computervante og sjældent eller aldrig 
logger på skolens net. Der er en lille udfordring med at få de sidste lærere på og blive 
fortrolige med log on på egen bruger. 
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Figur 5: 
 
De fleste lærere kan udskrive fra LærerIntra, men igen er det den samme gruppe lærere, 
der ikke bruger printmuligheden, som er uvante med logge på. 
 
 
 

 
Figur 6: 
 
Denne funktion i LærerIntra giver god mening på efterskolen, da vi kan booke lokaler til 
både undervisning og møder, busser m.m., og det begynder at fungere. 
 
Der er faktisk 100 % lærere som bruger booking, da den lærer, som ikke bruger denne 
mulighed ikke er værkstedslærer, og ikke har dette behov. Skulle behovet opstå, kan 
læreren sagtens bruge booking muligheden. 
 
Det skal bemærkes at her bruger alle booking muligheden! (1 lærer har ikke behovet) 
 
 
 
 

 
Figur 7: 
 
Der er mange der endnu udskriver fra lærerintra. Dette spørgsmål er at opklarende art, da 
flere kollegaer endnu ikke har helt styr på printere. Den IT-ansvarlige skal gøre printervalg 
mere overskueligt. 

 
 
 
 

Dagbøger: 
 
Skoleintra rummer elektroniske 
dagbøger, som kan benyttes til 
notater vedr. undervisningen. 
Her kan lærerne indskrive 
bemærkninger, opgaver, 
aftaler, lektier, påmindelser, 
respons og lignende i 
forbindelse med dagens 
undervisning.  
 
Dagbøgerne henvender sig til 
kollegaer i LærerIntra, til elever 
i ElevIntra og/eller til de berørte 
forældre i ForældreIntra. Man 
kan give elever skriveadgang til 
en dagbog, fx i forbindelse med 
en netdukseordning. 
 
I første omgang bruges 
dagbogen til at dele 
informationer i teams samt 
husmakker. 
 
Man finder dagbøgerne under 
Samarbejde > Dagbøger 
 
På Fenskær Efterskole benytter 
vi pt. Lærerintra og undersøger 
mulighederne i Infokiosken. 
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Figur 8: 
 
I denne figur spørges der, om nogle af de funktioner i LærerIntra vi er aktive med. Der er 
med tiden kommet flere og flere krav til skriftlighed fra div. myndigheder, og alle lærere 
skal udfylde uddannelsesplaner samt lave div. udtalelser til sagsbehandlere. Vi er i gang 
med et større tilpasningsarbejde (at digitalisere alle kopiark m.m., så alle har adgang til 
disse dokumenter på LærerIntra – og dermed også hjemmefra). Derfor er det godt at se, 
at næsten alle er i gang med både dokumenter og samlemapper.  
 
 
 
 

 
Figur 9: 
 
Derimod er det overraskende at se så få der bruger dagbogen – da den kan anvendes som 
et internt pædagogisk redskab – samt i specifikke tilfælde også kunne bruges som 
”dokumentation” for de handlinger og beslutninger, der er taget vedr. en elev. 
 
 
 
 

 
Figur 10: 
 
Til gengæld er der stort ønske om at lære om brugen af dagbogen. Endnu en udfordring! – 
Fra ledelsens side stiller man ikke brugen af dagbogen som et krav, men opfordrer nu alle 
til at gøre det. 
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Figur 11: 
 
Når man sidder fast i en funktion på LærerIntra eller ikke lige kan huske, hvordan man gør,  
kan det være fint selv at prøve. F.eks. med LærerIntras hjælpefunktion, F1. Jeg har 
tidligere vist dette på lærermøde m.m., og det har åbenbart ikke gjort det store indtryk, da 
kun 25 % kan huske dette. 
 
 
 

 
Figur 12: 
 
For at udvikle nye tiltag på vores LærerIntra, søger jeg en metodik, som kan give 
kollegaerne eksemplarisk/konkret tilgang til de nye områder/muligheder, vi skal og kan 
bruge. Det skal være enkle og brugbare informationer/vejledninger. De fleste af kollegaer 
er med på korte indslag på lærermøderne – hvis der er tid hertil. En del lærere vil gerne 
have mere tid til at se og blive vejledt. Det skal ikke komme oven i lærermøde. De 2 nej-
svar er ikke udtryk for ikke at ville have viden – men for at det ikke må blive for kort, 
hurtigt og usammenhængende, men med større fokus på tid og ro til at lære.  
 
 
 
Figur: 13 
 
Hvordan kunne du ønske dig at lære mere om mulighederne i LærerIntra? 
 
Kommentarer skrevet i formularen: 
 
”Jeg tror på, at jeg lærer bedst ved at gøre. Så kort gennemgang af mulighederne med 
jævne mellemrum. Og så ellers bare komme i gang.” 
 
"At der var et kursus, og hvor der var tid nok til at få det lært, og ikke bare 5 min her og 
der. Det kan jeg ikke huske.” 
 
”Det ville være fint med nogle småkurser i specifikke måder at bruge LærerIntra på - evt. 
efterhånden som behovet opstår - måske var det en ide med en fast time om ugen, hvor IT 
ansvarlig var til rådighed kun for kollegerne - så der var ro på til lidt fordybelse.” 
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”Lidt ad gangen ...... gerne små tips, hvis der er tid på lærermøder en gang imellem, men 
det er godt nok svært at presse mere ind på vore få møder.” 
 
”Først og fremmest ville det være meget fint, hvis jeg, der er årsvikar, kunne ha` en bærbar 
til rådighed. Dernæst at der var plads i vores meget knappe tid sammen til at få konkret 
undervisning, ikke bare når der lige er to minutter på et lærermøde men en dag, hvor vi 
selv kunne få lov til at rode rundt i materialet med dig på sidelinjen som en underviser, der 
har fået lov at bruge den tid, der skal til, for at vi alle får fuldt udnytte af værktøjet” 
                     
”Hvis det skal bruges optimalt, skal jeg have mere undervisning i brugen af mediet. Jeg 
synes, det er kommet lidt ind fra siden, og jeg ved ikke nok om mulighederne i mediet, og 
slet ikke om anvendelsen af mediet i information internt og i undervisnings øjemed.” 
 
”Det ville være fint, om vi alle kunne få 1-2 timer og gennemgå det mest nødvendige.” 
 
”Behov og muligheder er to forskellige størrelser... Men hvis jeg ønsker at lære mere/noget 
spørger jeg gerne eller prøver mig frem.” 
 
”Nej, skal selv erfares” 
 
”Evt. lærermødetid afsat til det (hvis der er tid)” 
 
”Lille intro - og derefter prøve det selv.” 
 
”Når jeg har brug for at lære om noget nyt på Intra, så har jeg mest brug for at kunne 
spørge og komme videre straks. Det kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre.” 
 
”Korte input - efter behov samt nye muligheder - innovation.” 
 
”Små tips og triks - lidt ad gangen. Jeg tror, det er et godt system. Evt. bygget op over 
vidensdeling, da man ofte kan løse et problem/en opgave på flere måder.” 
 
”Har ikke behov lige nu. Tages op, når der er spørgsmål, der dukker op” 
 
”Korte tips og lynhurtig undervisning glemmer jeg lige så lynhurtigt. Learning by 
doing!!!!!!!! Det går jeg ind for. Jeg er nødt til selv at prøve - og sikkert mange gange!!” 
 
”Et lille kursus.” 
 
”Et kursus ville være okay” 
 
”Evt. gennem små oplæg, eller et mindre kursus.” 
 
”Et grundigt kursus med god tid.” 
 
Der er forventelig forskellige meninger om, hvordan de enkelte ønsker at lære mere om 
mulighederne i LærerIntra. Der er 90 %, som gerne vil opdateres enten med et lille oplæg 
eller kursus i større/mindre omfang. Graden af omfanget ser ud til at hænge sammen med 
den enkeltes alm. computerbrugerniveau. 
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Brug af datalokalet 
 
Vi har et fint datalokale med 13 computere, lærercomputer og projektor. Det kunne være 
interessant at få belyst, hvor mange lærere og til hvilket formål lokalet anvendes. 
Endvidere gives der mulighed for at give udtryk for eventuelle mangler der måtte mangle 
være. I hustimerne skal dette lokale deles af 6 lærere og 64 elever 

 
Figur 14: 
 
Det er kun få der ikke bruger datalokalet. Reelt er det 3 lærere. 
 
 

 
Figur 14: 
 
Af de muligheder, vi har i datalokalet, er muligheden for at bruge projektoren sammen 
med computeren. Det er få, der bruger projektoren. Det skal undersøges, om det ”bare” 
er vejledning i brugen af projektoren. 
 
 
 
 
 

 
Figur 15: 
 
Her ser vi specielt overraskende, at kun 30 % bruger CD-ord med eleverne. 
 
 
 



PIT-vejleder uddannelsen 2010-11  
Tema 3 – Skolens kultur og organisationsudvikling 

Bjørn Frandsen – Fenskær Efterskole (bjoe0321) 
 
 

 

Side 13 af 24 

 
 

 
 
Figur 16: 
 
Mange åbner datalokalet i weekenderne, her er der frit spil. Eleverne bruger det meste af 
tiden på nettet (spil, FaceBook, YouTube m.m.) 
 
 
 
Figur 17: 
 
Jeg bruger datalokalet til? 
 
I dette felt kunne lærerne med egne ord uddybe. 
 
”Laver opgaver med eleverne (WORD), laver opgaver på Internettet med eleverne (f.eks. 
matematik)” 
 
”Jeg bruger det ikke” 
 
”Tænder projektor for at vise websider fra Intenettet, laver opgaver med eleverne (WORD), 
laver opgaver med eleverne (ANDRE PROGRAMMER), bruger CD-ORD med eleverne, Lader 
eleverne surfe på internettet (f.eks FaceBook m.m.)” 
 
”Laver opgaver med eleverne (WORD), Laver opgaver med eleverne (ANDRE 
PROGRAMMER)” 
 
”Har kun brugt det en gang med hjælp fra eksperten” 
 
”Laver opgaver med eleverne (ANDRE PROGRAMMER)” 
 
Kun få bruger andre programmer end Word - og det uden CD-ORD. Nogle viser sider fra 
Internettet. Set i forhold til de programmer vi har, er der mange uudnyttede muligheder. 
 

 
Mikroværkstedets programmer – skoleaftalen 
 
Vi har på Fenskær Efterskole igennem mange år abonneret på Skoleaftalen, hvor CD-ORD 
er et af de mange programmer. Det kunne være spændende at opklare, hvor mange 
lærere, der nu bruger disse sammen med eleverne. 
 
 
 
 
 
 

Mikroværkstedet 
 
Skoleaftalen 
 
Computeren kan hjælpe 
personer i læse- og 
skrivevanskeligheder med at 
blive bedre til at læse og 
skrive tekster. Læse- og 
skrivestøtteprogrammet CD-
ORD læser fx tekster på 
computeren og giver 
ordforslag, mens du skriver. 
Staver.dk kan tjekke din tekst 
for sproglige fejl.  
 
Og OCR-værktøjet 
SkanRead kan skanne 
tekster ind på computeren, 
så de kan læses op og 
redigeres af dig. m.m. 
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Figur 17: 
 
Det kan overraske at det kun er 30 % der kender til programmerne fra Mikrov9.  
 
 
 

 
Figur 18: 
 
Heldigvis vil alle der underviser lære mere (den ene lærer er som tidligere nævnt ansat 
uden værkstedsundersvisning). 
 
 
 
 
 
En vigtig grund til at abonnere på skoleaftalen er at den indeholder CD-ORD. CD-ORD 
skulle være et af de programmer, vores elever skulle kunne bruge som læse- og 
skrivestøtte. 

 
Figur 19: 
 
Igen ses det, at det er få lærere, der anvender CD-ORD. Få lærere har fået øje for at CD-
ORD også kan bruges til at læse på nettet. Også som en hjælp, når eleverne skriver på 
FaceBook, MSN m.m. 
 
Dette er et område, vi vil sætte fokus på næste skoleår. 
 
 
 

                                                             
 
9 http://www.mikrov.dk 

Billede: 
 
Eks. På jukeboks fra 
tidligere projekt. 
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Figur 20: 
 
Alle lærere har muligheden for at få installeret Skoleaftalen, på deres egen computer. De  
har tilbud om hjælp fra IT-hjælperne og skal bare aflevere computeren på skolen. Det er 
de fleste lærere, som vil benytte denne mulighed. Kun 2 lærere siger nej, og den ene bør 
ikke medregnes. 
 
 
 

 
Figur 21: 
 
Nogle lærere har installeret skoleaftalen på deres egen computer, men når jeg kikker 
nærmere på spørgsmålet/figur svar, tror jeg ikke alle mine kollegaer husker så godt mere. 
Vi havde for en del år siden besøg en eftermiddag fra Mikroværkstedet, hvor vi gennemgik 
CD-ORD. Så jeg må desværre ikke lægge for meget i disse tal, men opfriske mine kære 
kollegaer hukommelse. 
 

IT på Fenskær efterskole 
 
Sidste runde i undersøgelsen kredser om IT generelt 
 
Vi har de sidste mange år haft computere på skolen og de sidste år også et 
multimediehus. At holde huset opdateret med både hardware og software kræver  
ressourcer, både kroner og tid. Din mening om hvordan vi kører nu, og hvordan vi kan 
optimere udnyttelsen af IT på Fenskær Efterskole - til gavn for vores opgave over for  
eleverne - forsøges belyst. 
 
Figur 22: 
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Der er også her udfordringer i at løfte de lærere, som selv vurderer, de hører til i 
gruppe 1. De har tidligere sagt, de gerne vil lære mere. Se Kollegatyper:  
 
 
 

 
 
Figur 23: 
 
IT er et godt værktøj – når det virker. Vi har de sidste par år sat flere ressourcer ind i 
kampen for at computere, printere og netværk har en høj oppetid. Det sker dog 
jævnligt, at der opstår problemer, som kan irritere. Kollegaerne er høflige og presser 
ikke på, men det er frustrerende, når der ikke er tid her og nu til at løse opgaverne. 
 
 

 
 
Figur 24: 
 
Denne figur viser, hvor venlige kollegaerne er – dog er det enighed om, at problemer 
kunne ønskes løst hurtigere. Alle ved godt, der ikke er en stor pulje af timer til IT, så 
derfor bærer de ofte over med den tid, der går, inden det hele fungerer igen. 
 
 
Følgende kommentarer er fra kollegaerne: 
 
”Det kører så fin,t som det kan med den tid, du har til rådighed. Vi vil altid gerne have 
MEGET hurtig respons på problemstillinger alle sammen - og jeg oplever, at du gør det 
så hurtigt, det kan lade sig gøre. Der kan være en tendens til at glemme, at du også er 
kontaktlærer - og vagtlærer - og .... samtidig med IT-ansvarlig!” 
 
”- at teknikken fungerer, når jeg har brug for det (måske er det utopi?) Måske skyldes 
det mine manglende evner på området.” 
 
”Det ville være rigtig godt med nogle små relevante undervisningssekvenser, hvor jeg 
kan få det i hænderne - altså få lov at øve mig på en enkelt ting af gangen - tror jeg - 
og i slow motion !!” 
 
”Der er nogle gange lidt problemer med at printe.” 
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”Jeg kunne tænke mig et grundigt kursus.” 
 
”Introducere og installere nye og relevante programmer, indkøbe nødvendigt 
materiale, udbyde relevante valgfag for eleverne, kunne vejlede kolleger.” 
 
”Hurtigere respons” 
 
”Det er dejligt at have en printer ved lærerværelset...” 
 
”Jeg synes, det er en kæmpe opgave, som jeg synes, der skal være en ansat til at 
varetage, som ikke skal have andre ansvarsopgaver på skolen i det hele taget. Som jeg 
ser det, er det en fuldtidsstilling så godt og vel, men jeg er som IT-novise nok ikke den 
rette til at vurdere det.” 
 
”Jeg kunne tænke mig, at vi - måske to huse ad gangen - fik en times undervisning i 
huset om, hvordan vi bedst udnytter mulighederne med projektorerne.”  
”Jeg synes, du gør det rigtig godt som IT-ansvarlig, Bjørn - men vi kunne da komme 
langt, hvis du havde mere tid til at undervise os lærere, så vi bedre bliver i stand til at 
udnytte de mange muligheder. Kan godt se, at det sagtens kunne udfylde en heltids-
stilling ;)” 
 
”Som nævnt ovenfor, vil det, efter min mening, gavne både den IT-ansvarlige og 
ansatte, hvis der var et fast tidspunkt for spørgsmål og afhjælpning af pc-problemer.” 
 
Flere nævner printerproblemer – og det bliver det sat fokus på. Nogle nævner, at de 
godt kunne tænke sig direkte vejledning, og her planlægges faste ugentlige timer, hvor 
kollegaer kan få vejledning. 
 
 
 

 
Figur 25: 
 
Med kurser menes eksterne kurser. Det har i mange år været muligt at ønske IT-
kursus, og der har været opfordret hertil. Få har benyttet sig af denne mulighed. 
 
Af de 35 %, der har været på IT-kurser, er nye lærere medregnet. Kurser fra Fenskær 
Efterskole er der reelt ikke mange, der har ønsket.  
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Figur 26: 
 
Mange vil gerne lære nyt, men det skal være relevant og brugbart her og nu. Med 
næste figur spørger jeg ind til f.eks. CD-ORD m.m. 
 

 
Flere er positive overfor kurser/vejledning i flere programmer. I skolens fokusområder 
– vores værdiblomst har vi ordet innovation – vi har dog ikke haft tid – eller måske 
bare glemt vi satte ordet ind som et af blomstens blade. 
 
Det bliver endnu en udfordring at finde en måde at afholde disse kurser.  
 
 
 
Figur 27: 
 
Ordet er frit: 
 
I undersøgelsens sidste felt kunne lærerne tilføje efter eget ønske, og 75 % har 
benyttet denne mulighed. 
 
”Jeg kunne godt tænke mig at få det, de har fået i husene på efterskolen, i de nye 3U 
huse. Jeg kan ikke huske hvad det hedder.” 
 
”Jeg ser gerne flere småkurser i brug af de programmer, vi allerede har - samt tilbud 
om opdateringskurser, når der er kommet nyt (f.eks. interaktiv tavle) - det behøver ikke 
være lang tid, men nok til at man herefter selv kan øve videre.” 
 
”Jeg mangler en bærbar computer i huset, nu hvor vi har fået projektor. Det er ikke 
rimeligt, at vi skal have vore private maskiner med til undervisning. Og et par højtalere 
til montering i fællesrummet.......” 
 
”F.eks. ville jeg gerne i dit spørgeprogram kunne ønske at sætte flere krydser, f.eks når 
du spørger om kurser/interessegrupper - så vil jeg da gerne vide mere om alle 3 
grupper :) - Bedre mulighed for vikarer især de løse dagsmodeller at kunne benytte 
skurbog mm nemmere.” 
 
”Som jeg ser det, er der mange muligheder i brugen at IT i undervisningen, men jeg 
tror, at det er ligesom et håndværksfag, der skal mange timers praksis til, før det er en 
naturlig del af ens undervisning. Hvis jeg skal bruge det dagligt og naturligt, skal jeg 
have meget mere føling og erfaring med værktøjet, og det får jeg kun, hvis jeg får 
undervisning i brugen af mediet og dets muligheder, samtidig med at jeg kan afprøve 
det sammen med eleverne i undervisningssituationer.” 
 
”Glæder mig over muligheden for Online undervisning m.m. i husene! Det må være 
oplagt at udvikle dette område. Mangler lidt bedre lyd i husene.” 
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”Jeg har meget gavn af de kundskaber, jeg har. Både i undervisning og privat” 
 
”Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en overordnet strategi for vores undervisning 
med brug af IT. Eksempelvis mener jeg, der er masser af relevant og tilgængeligt 
materiale til brug i eksempelvis dansk, engelsk og matematik. Jeg tror, nogle af vores 
elever kunne have stor gavn heraf.” 
 
”Sætte focus på det, som kan være en hjælp til vores elever. Innovation - tid til at blive 
bedre til at bruge computerne pædagogisk. Tage udgangspunkt i den tid vi lever i.” 
 
”Jeg savner, at vi tænker IT - og IT-rygsækken ind i al vores undervisning, hvilket ville 
være meget naturligt med netop vore elevers forudsætninger. Men - det ville stille 
andre krav til adgang til computere. F.eks. at vi havde nogle "klassesæt" af bærbare, 
der kunne tages med ud i andre undervisningslokaler. - Og dermed også mere tid til 
den/dig, der skulle servicere alle maskinerne!!!” 
 
” Ja - en strategi lyder som en god ide - altså at tiltagene er drøftet, så der ikke kommer 
for mange "hovsaer" ind fra sidelinjen.” 
 
” En computer i hvert hus +højtalere. Det vil også lette trykket på datalokalet.” 
 
”Jeg mangler et fra bunden grundlæggende kursus.” 
 
Af disse kommetarer fremkommer flere ønsker. Dels er det gået hurtigt med at indføre 
nogle projektorer/tavler i vore huse (hjemmeklasse) uden at lærerne har været 
orienteret og der mangler ordentlig lyd samt mulighed for at tage en bærbar med over 
i huset og koble til (lærerne må medbringe deres private, hvilket så udelukker dem, der 
har satset på en stationær pc hjemme). IT-udvalget, som burde lægge strategi, har 
endnu aldrig argumenteret med direkte pædagogisk sigte. Der har været fokus på 
hardware. Samt regler for – specielt hvad eleverne IKKE må ved computeren. 
 

Vejlederfunktionen på Fenskær Efterskole: 
 
Vi har på Fenskær Efterskole ikke udpeget en IT-vejleder pt. Der tildeles årligt 100 
timer til den IT-ansvarlige, hvor vægten på opgaven er lagt på det tekniske. Det gælder 
alt vedr. IT. Der er mulighed for at få teknisk hjælp udefra, og vi har en dygtig pedel, 
som hjælper til. 
 
Vi lægger ikke direkte en IT-strategi, men IT-ansvarlig udarbejder et budgetforslag for 
skolens IT til det kommende regnskabsår. Budgetforslaget tilpasses mellem forstander 
og IT-ansvarlig. Vægten i budgettet er på hardwaren. Udover styresystem, Office-
pakke, skoleaftalen fra Mikroværkstedet samt sikkerhedspakke, er der ikke speciel 
fokus på anden pædagogisk software. I videoværkstedet er det eget budget til 
programmer. Der er ikke centralstyring på evt. programlicenser på andre værksteder – 
ej heller på div. abonnementer. 
 
IT-ansvarlige hjælper så vidt muligt alle kollegaer med div. IT udfordringer. Igen er det 
mest tekniske problemer, som løses. 
 
Som det ses i undersøgelsen, er der flere kollegaer, der gerne vil øge deres IT 
kompetencer og gerne vil modtage vejledning i forskellig form. 

Kompetencer: 
 
Forskel på kompetence(r) og 
kvalifikationer 
 
Begreberne kompetence og 
kvalifikationer bruges ofte i 
flæng, men der er forskel på 
begreberne. Kvalifikationer er 
summen af den viden, de 
færdigheder og de holdninger 
medarbejderen/ organisationen 
besidder, uanset om de er 
nødvendige eller 
hensigtsmæssige i forhold til en 
given situation. 
 
Ordet kompetence stammer fra 
det latinske ord competens, 
som betyder "svare til, være 
passende". I det perspektiv 
handler kompetence om, hvor 
anvendelig den enkelte 
medarbejders eller 
organisationens kompetencer 
er i forhold til det omgivende 
miljø og organisationens 
opgaver. 
 
Kort sagt er kvalifikationer at 
kunne eller vide noget, mens 
kompetence er at kunne eller 
vide dét, der er nødvendigt. 
Kompetence er måden, man 
bruger sine kvalifikationer på. 
Dette fokus kan både anvendes 
på individ-, gruppe- og 
organisationsniveau. 
 
Undervisningsministeriet har i 
rapporten "Learning Lab 
Danmark" beskrevet 
kompetence som det enkelte 
menneskes faktiske 
handlingsevne. Det betyder, at 
kompetence opfattes som en 
del af det enkelte menneskes 
samlede kvalifikationer og 
potentialer, der aktiviveres i 
kraft af bl.a organisering af 
arbejdet, strategisk ledelse og 
læring. 
 
Kilde: 
http://www.eklconsult.dk/page
25.aspx 
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Vurdering af undersøgelsen: 
 

Der har været 100 % opbakning til undersøgelsen. Undersøgelsens svar har givet både 
nye spørgsmål og nye udfordringer, der leder vejen til første del af en handleplan.
  

1. LærerIntra: 
Alle logger på LærerIntra – de fleste flere gange dagligt. Det er blevet et vigtigt redskab i 
vores dagligdag. Man kan få et hurtigt overblik på den enkelte elev. At man kan læse på 
LærerIntra hjemmefra, hvilket 95 % benytter sig af, bringer nye spørgsmål frem. F.eks. - 
hvornår har man som lærer fri? Kan man tillade sig ikke at holde sig orienteret og følge 
op på en sag, nu man har muligheden for at følge med hjemmefra? 
 
Alle har lært at booke og det begynder at fungere. 
 
At kun få kender til hjælpefunktionen i LærerIntra er overraskende, og det vil blive vist 
på lærermøde. IT-ansvarlige laver instruktion. 
 
At kun få endnu kender til dagbogen vil blive fulgt op ved at funktionen bliver 
gennemgået på et lærermøde. Det er fra ledelsen meddelt, at denne funktion bør 
anvendes af huslærere. Der afsættes tid på lærermøde til at gennemgå denne funktion. 
IT-ansvarlige laver instruktion. 
 
Korte tips på lærermøde. IT-ansvarlige laver instruktion. 
 

2. Computeranvendelse (herunder adgangen til PC/printere): 
Adgangen til en brugbar computer til at logge på skal optimeres. Vurdering af nødvendig 
hard- og software (printer og scanner m.m.) i forbindelse med lærerværelse tages op i 
det nye budgetår 2012. 
 
 

3. Uddannelse/kurser: 
Kollegaer kan som hidtil ønske kurser. IT-ansvarlige kan efter behov vejlede kollegaer. 
 

4. Brug af datalokale: 
Svar vedr. data lokale viser, at de fleste bruger datalokalet. Der skal instrueres i brugen 
af projektor til fremvisning fra lærercomputer (mest Internet). I weekender åbnes 
datalokalet primært for at give eleverne adgang til nettet (spil, FaceBook o.l.) – 
vurdering om det er tidsfordriv med kvalitet eller ? – skal der være frit spil – åben altid ? 
Hvad hører til undervisningstiden og hvad hører til fritiden. 
 

5. Mikroværkstedet - programmer (fokus på CD-ORD): 
Ud fra det meget overraskende resultat, at kun 6 ud af 20 kender til denne 
programpakke, som skolen har haft i mere end 10 år – sættes der i skoleåret 2011-12 
særlig fokus på denne. Specielt CD-ORD med hjælpeprogrammer. IT-ansvarlige laver 
instruktion – evt. med hjælp udefra. Og evt. med vidensdeling – erfaring fra kolleger, der 
har anvendt den i mange år. 
 

6. Skolens IT: 
Til dette spørgsmål er der kommet flere urutinerede brugere i forhold til min vurdering 
et ½ år tidligere. Flere kollegaer er forsigtige og placerer sig selv dårligere i skemaet. 
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Kollagerne er flinke ved nuværende IT-ansvarlige – og er generelt meget tålmodige. 
 
 

7. Ordet er frit: 
Her kom der flere kommentarer. Fast tid til at hjælpe kollegaer. Individuel undervisning. 
Fint med mere tid til at undervise. Hjælp til at bruge IT i undervisningen. 

Konklusion og perspektivering: 

Jeg konkluderer, at der i lærerkollegiet er en generel positiv indstilling til at videreudvikle 
skolens IT-område – men at der også ønskes fokus på, at der altid skal tid og hjælp til, når 
nyt skal implementeres i praksis. For mange kolleger har dårlige erfaringer med, at man 
som usikker bruger ikke får ro og tid til at blive hjulpet godt i gang.  
I et pædagogisk perspektiv kan man sige, at vi internt kommer til at sætte kolleger i den 
situation, som vore specialundervisningselever har oplevet et utal af gange i 
skolesystemet. Vi ved, hvad det negativt gør ved elevernes selvtillid – og selvværd – og 
motivation - og lyst til at turde kaste sig positivt ud i andre lærende situationer.  
 
Med en parallel hertil skal innovation og implementering af ny praksis i et lærerkollegie 
også sættes i rammer, hvor der tages udgangspunkt i bl.a. den enkeltes forhåndsviden og 
motivation (læringsstil).  
 
Desuden indikerer undersøgelsen, at ”rammerne” skal være på plads, før der indføres nyt 
– f.eks. hardware samt faste aftaler om tid til at blive hjulpet i gang, da hurtige løsninger – 
”hovsa løsninger” – og en forventning om selvinstudering/”learning by doing” kan have 
den modsatte effekt, og skabe en modarbejdende eller ligeglad holdning. 

Med dette udformer jeg en handleplan – i første omgang for skoleåret 2011-12 – og 
erfaringer herfra skal inddrages i udformning af en IT-strategi for Fenskær Efterskole. I 
strategien skal både medtænkes, hvordan uerfarne- såvel som erfarne brugere i 
lærerkollegiet fortsat kan blive udfordret på deres faglige viden, og hvorledes vi på skolen 
kan anvende vidensdeling i større grad. Kolleger, der benytter kursusmulighederne, 
fortæller ofte, at der sjældent er IT-kurser, der er direkte rettet mod vores elevgruppe, 
men det faglige input man får – sammen med erfaring fra hverdagspraksis, giver ofte gode 
og anvendelige ”modeller”, det kunne være godt at videregive i et lærerkollegie. 

Vi har et IT-udvalg på Fenskær Efterskole, men udvalget har endnu ikke fungeret. Det kan 
vi gøre fremover. Jeg har udarbejdet et oplæg til IT-udvalget, en handleplan funderet ud 
fra konklusionen efter kulturundersøgelsen.  

Udviklingsplan for IT og medier på Fenskær Efterskole - 
   
 Et oplæg til IT-udvalget 
 
”Det første skridt på vejen mod en skole, der udvikler sig, er i fællesskab at definere 
det fundament, skolen skal bygge videre på. Det kan man gøre ved at diskutere og 
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beskrive rammerne for skolens arbejde og det værdigrundlag, skolens arbejde bygger 
på.”10 

Vi har på Fenskær Efterskole arbejdet med at formulere vores værdiblomst. Arbejdet 
blev udført med hjælp fra Magne Uldall11 på 4 pædagogiske dage for hele personalet. 
Det var et led i at få fællesfodslag og anerkendelse i alle del af vores virke på skolen. 

 

 
 
I IT-udvalget skal vi i vores udviklingsarbejde synliggøre målene så vi sikrer en fælles 
retning for skolen.  
 
 
IT-udvalget skal synliggøre aktiviteter vi ønsker at sætte i gang, så alle ved hvad der 
forventes. IT-udvalget medvirker til at vælge fokuspunkter, prioritere. 
 
I skoleåret 2011-12 skal IT-udvalget forholde sig til handleplanen og finde ud af dets 
rolle på efterskolen. Oplæg til kommende IT-udvalg. 
 

 
   
  Følgende - er mit bud på at starte IT-udvalget op. 

 
1. Definere IT-udvalgets opgave/kompetencer. 

 
Udgangspunktet er at udarbejde en strategi med klare mål og skabe rum for brug at IT 
– ikke bare for at gøre det, men for at udnytte det potentiale IT og medier har. 

                                                             
 
10

  http://skoleudvikling.emu.dk/it_medier008.html 
11

 http://www.mukon.dk 
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Vi er en praktisk/musisk efterskole, med mange forskellige værksteder – vi kan godt 
arbejde praktisk og få udbytte af at integrere IT og medier i de forskellige rum. 
F.eks. musikværkstedet. Musiklæreren vil kunne udnytte IT til f.eks. at arbejde 
grundlæggende musikteknologier, herunder midi, analog/digital lyd m.m. Nye 
musikkulturer, herunder ophavsret, sampling, remix, sociale internettjenester 
Musikalsk skaben med brug af IT, herunder komposition og arrangement på 
computer. Lydbehandling på computer, herunder lydformning. Brug af spil, film og 
andre medier. 
 
Hjælpeværktøjer som CD-ORD og lign. Bør integreres alle steder hvor det kan hjælpe 
eleven. 
 

Strategien bør indeholde: 

 

Status – skolen netværk – computere – servere – software div. programmer 

( - en optælling af abonnementer på div. programmer.) 

Placering/tilgængelighed af IT på skolen (status punkter) 

Lærernes IT-kompetencer – hvordan kan vi udvikle den enkeltes IT-kompetencer. 

Der er stor tilslutning til små-kurser. Hvordan integrerer vi disse i den travle hverdag? 

 

Er der behov for IT-vejleder? – hvilken rolle 

(Legalisere IT-vejleders rolle med henblik på legitimitet i forhold til kollegerne) 

Ansvarsfordeling 

Tidsplan (skoleåret) 

Evalueringsmetode: 

IT-udvalg – hvert kvartal med spørgeskema. Udvalget udarbejdet i fællesskab 

evalueringsskema /spørgeskema. 

Årlig udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med ledelsen og pædagogisk IT-udvalg 
og fremlægges for lærerrådet. 

Handleplan for skoleåret 2011-12 

I skoleåret 2011-12 sættes fokus på CD-ORD. På en skole som Fenskær med så mange 
læsesvage elever, bør alle skal have kendskab til programmet og kunne hjælpe eleverne i 
gang. IT-ansvarlige sætter vejledning i gang fra skoleårets start. 
 
Kollegaernes kompetencer udbygges i LærerIntra. Der vejledes i brugen af dagbogen. IT-
ansvarlige sætter vejledning i gang fra skoleårets start.  
 
Kalenderen i lærerintra tages i brug. IT-ansvarlige sætter vejledning i gang fra skoleårets 
start. 
 
I skoleåret 2011-12 vil hele skolen afholde ”filmuge” i uge 6. 2012. I uge 4 er der en 6-
timers kursusdag i ”lommefilm” for alle (inddragelse af mobiltelefonen i undervisningen). 
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Der er nedsat et emneuge-udvalg, og der lægges budget i efteråret 2011. At inddrage hele 
kollageflokken i emneugen er et forsøg på at skabe fællesskab på niveau med vores 
vinterlejrskole, samt at sætte et fælles fokus på inddragelsen af IT i vores undervisning, da 
den fælles kursusdag ligestiller alle lærere til arbejdet med eleverne i emneugen. 

Periode 1 (August-oktober) 2011 

 
CD-ORD – introduceres. Alle får kursus i brugen. Der udnævnes ”superbrugere” – som kan 
hjælpe nye brugere. 
 
Log-in på skolen server - muligheder- mappestruktur. Introduktion til foto/video mappe 

Lærerintra: 
Kalender funktionen sættes i gang. Dagbog for teams oprettes og introceres. 
DD, ”dokument detektiverne” – fremlægger ny struktur og brug af samlemapper. De nye 
skabeloner introduceres og tages i brug. 

IT-udvalget (nyt udvalg) starter – med udgangspunkt i oplæg (Tema 3 og 4) 
 
Evaluering December 2011 (udfordringer – løsninger) 

 
Periode 2 (Oktober-december) 2011 
 
CD-ORD – flere funktioner – tilføje ord m.m. Scanner/C-pen 
introduceres samt andre programmer i skoleaftalen. 
 
Lærerintra: 
Video oplæg: Skolens videoudstyr/programmer fremvises. Kursusrække påbegyndes. 

Evaluering December 2011 (udfordringer – løsninger) 
 
Periode 3 (Januar – Marts) 2012 
 
CD-ORD – andre programmer i skoleaftalen – programmer på nettet.  
 
Videoprojekt: 
Uge 1 Oplæg til videoprojekt 2012 – Storyboard/emnevalg. 
Uge 2-4 småkurser på lærer m.m. Pædagogisk dag fredag uge 4.2012 
Uge 6 - videoemneuge for alle (+ eksterne undervisere TV-midt vest/ Lommefilm) 

Evaluering – februar (videoprojektet) Marts opfølgning 
 
Periode 4 (April – Juni) 2012 
 
CD-ORD + andre programmer i skoleaftalen. Programmer på nettet – web2 ? 
 
IT-udvalget fremlægger strategi 2012-13 – inden næste års skema færdiggøres. 
 
Evaluering juni 2012. 
 
 

 

Litteratur: 
 
1) 
Sådan udvikler i vores skole 
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2) 
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IT-vejleder Uni C (Tema 3) 
 
3) 
Vi laver en kulturundersøgelse 
IT-vejleder Uni C (Tema 3) 
 
4) 
Spørgeskemaet 
IT-vejleder Uni C (Tema 3) 
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