
 

 

  

2017 

 

ROR-IKT 

01.01.2017 

IKT strategiplan for oppvekst og 

kulturskole ROR-IKT 2017-2021 



Tittel: Digitaliseringsst-oppvekst Versjon:3.0 Status: Klar for bestillerutvalg og styre 

Godkjent dato:  Godkjent av:  Dok. ansvarlig: ROR-IKT/faggruppe skole 

  

 

 2 

1 INNHOLD 

2 Innledning ......................................................................................................... 5 

2.1.1 Mål ........................................................................................................ 5 

2.2 Arbeidsprosess, videre behandling og revisjon av IKT-planen ..................................... 6 

2.2.1 Prosess .................................................................................................... 6 

2.2.2 Revisjon av planen ..................................................................................... 6 

3 Målgrupper ........................................................................................................ 7 

3.1 Elever/barn ................................................................................................. 7 

3.2 Ansatte ...................................................................................................... 7 

3.3 Foresatte .................................................................................................... 7 

3.4 Innbyggere, organisasjoner og næringsliv ............................................................. 7 

4 Strategiske innsatsområder..................................................................................... 7 

4.1 Sikker og stabil drift ...................................................................................... 7 

4.2 Støtte og effektivisering i tjenesteproduksjon ....................................................... 7 

4.3 Digital dialog/selvbetjening ............................................................................. 8 

5 Virkemidler ........................................................................................................ 9 

5.1 Arkitektur og standardisering ........................................................................... 9 

5.1.1 Mål ........................................................................................................ 9 

5.1.2 Informasjonssikkerhet ................................................................................. 9 

5.1.3 Mål ........................................................................................................ 9 

6 Spesifikasjon av tjenestene .................................................................................... 9 

6.1 Basis tjenester ............................................................................................. 9 

6.1.1 Nettverkstilkobling: .................................................................................... 9 

6.1.2 Datakommunikasjon: ................................................................................ 10 

6.1.3 Sentral fillagring: ..................................................................................... 10 

6.1.4 Lagringsbegrensninger: .............................................................................. 10 

6.1.5 Sikkerhetskopiering/tilbakeføring av data: ...................................................... 10 

6.1.6 Sikkerhetskontroll: ................................................................................... 10 

6.1.7 Internettilgang: ....................................................................................... 10 

6.1.8 Nettverksskriver: ..................................................................................... 11 

6.1.9 Elektronisk epost- og kalendersystem ............................................................ 11 

6.1.10 Tilgang Intern sone ................................................................................ 11 

6.1.11 Tilgang Sikker sone ................................................................................ 11 

6.1.12 Fagsystemer ........................................................................................ 11 

6.2 Servicedesk ............................................................................................... 11 

6.2.1 Tiltak ................................................................................................... 12 

7 Strategiske suksessfaktorer ................................................................................... 13 



Tittel: Digitaliseringsst-oppvekst Versjon:3.0 Status: Klar for bestillerutvalg og styre 

Godkjent dato:  Godkjent av:  Dok. ansvarlig: ROR-IKT/faggruppe skole 

  

 

 3 

7.1 Ledelse .................................................................................................... 13 

7.1.1 Lederkompetanse innen strategisk endringsutvikling .......................................... 13 

7.1.2 Godt forankret i hele organisasjonen ............................................................. 13 

7.1.3 Ansvar .................................................................................................. 14 

7.2 Lærere, barnehagelærere og andre ansatte ....................................................... 14 

7.3 Kompetanse .............................................................................................. 14 

7.3.1 Kartlegging............................................................................................. 15 

7.3.2 Rutiner for oppfølging av nyansatte .............................................................. 15 

7.3.3 ikt-koordinatorer ..................................................................................... 15 

7.3.4 Kompetanseplan ...................................................................................... 15 

7.3.5 Ansvar .................................................................................................. 17 

7.4 Teknisk .................................................................................................... 17 

7.4.1 Utstyr ................................................................................................... 17 

7.4.2 ANSVAR ................................................................................................. 18 

8 Strategi Fordelt på områder.................................................................................. 19 

8.1 Barnehageområdet ...................................................................................... 19 

8.1.1 Mål barnehage ........................................................................................ 19 

8.1.2 Pedagogsik bruk av digitale verktøy i Barnehagene ............................................ 20 

8.1.3 IKT i fremtidens barnehage ......................................................................... 20 

8.1.4 Barnas bruk av digitale verktøy .................................................................... 21 

8.1.5 Nettbrettenes inntog ................................................................................ 22 

8.1.6 TILTAK .................................................................................................. 22 

8.1.7 Forslag fra fagmiljøet hva en barnehage bør ha av utstyr .................................... 23 

8.1.8 Ansvar .................................................................................................. 23 

8.2 Grunnskole og voksenopplæring ...................................................................... 24 

8.2.1 Mål skole ............................................................................................... 24 

8.2.2 IKTplan.no ............................................................................................. 24 

8.2.3 PC ....................................................................................................... 25 

8.2.4 Nettbrett/læringsbrett .............................................................................. 25 

8.2.5 MDM ..................................................................................................... 25 

8.2.6 Interaktive tavler/projektorer ..................................................................... 25 

8.2.7 BYOD .................................................................................................... 26 

8.2.8 Måltall for maskintetthet PC/nettbrett pr elev ................................................. 26 

8.2.9 Forslag til måltall ..................................................................................... 26 

8.2.10 Voksenopplæring .................................................................................. 26 

8.2.11 Referanser .......................................................................................... 27 

9 Kulturskole ...................................................................................................... 28 



Tittel: Digitaliseringsst-oppvekst Versjon:3.0 Status: Klar for bestillerutvalg og styre 

Godkjent dato:  Godkjent av:  Dok. ansvarlig: ROR-IKT/faggruppe skole 

  

 

 4 

9.1 Felles programplattform ............................................................................... 28 

10 Verktøyplattform ............................................................................................... 29 

10.1 LMS ......................................................................................................... 30 

10.2 Papirbaserte eller kun digitale læremidler? ........................................................ 30 

10.3 Koding i skolen ........................................................................................... 30 

10.4 Klientinstallert programvare / Skybaserte tjenester/programmer ............................. 30 

11 Miljø for digital utvikling ..................................................................................... 31 

11.1 Pedagogisk utvikling .................................................................................... 31 

11.1.1 Større utviklings- og fagmiljø ................................................................... 31 

12 Gevinstrealisering .............................................................................................. 32 

12.1 Felles innkjøpsordninger ............................................................................... 32 

12.2 Reduserte utskriftskostnader .......................................................................... 32 

12.3 Felles strategier ......................................................................................... 32 

13 Kildeliste ......................................................................................................... 32 

14 Ståstedsanalyse ................................................................................................. 33 

14.1 Aukra....................................................................................................... 33 

14.2 Midsund .................................................................................................... 34 

14.3 Molde ...................................................................................................... 35 

14.4 Rauma ..................................................................................................... 36 

14.5 Vestnes .................................................................................................... 38 

15 Vedlegg 1 Utfyllende informasjon om ikt i barnehagen ................................................. 39 

15.1.1 Historisk tilbakeblikk ............................................................................. 39 

15.1.2 Nye signaler om IKT i barnehagene ............................................................ 39 

16 Vedlegg 2 Advarsler fra fagmiljøet.......................................................................... 40 

16.1.1 Kort oppsummert advarsler fra fagmiljøet ................................................... 40 

 

  



Tittel: Digitaliseringsst-oppvekst Versjon:3.0 Status: Klar for bestillerutvalg og styre 

Godkjent dato:  Godkjent av:  Dok. ansvarlig: ROR-IKT/faggruppe skole 

  

 

 5 

OPPVEKST OG KULTURSKOLE 
2 INNLEDNING 

Styret i ROR-IKT har bestilt denne planen ut fra et ønske om at medlemskommunene i ROR-IKT skal 

ha en felles digital strategi for oppvekst og kultur. Planen skal definere satsingsområder og felles 

plattform slik at medlemskommunene sammen kan videreutvikle utviklingsarbeidet i oppvekst- og 

kulturområdet. En felles strategi gir også medlemskommunene større fagmiljø. 

Denne planen bygger på Digitalstrategi for ROR-IKT 2015 – 2018 vedtatt i 2014. Planen setter 

fokus på utfordringene i oppvekst- og kulturområdet og dekker barnehage, skole og kultur. Første 

del av planen beskriver felles strategier for hele kommuneområdet. Fra kapittel 7 fokuserer planen 

på oppvekst og kulturområdet.  

Digital kompetanse er en av de 5 grunnleggende ferdigheter i gjeldende læreplan for grunnskolen. 

Det fordrer at den tekniske tilretteleggingen på skolene er tilstrekkelig for å kunne oppfylle kravene 

til både sikkerhet og kapasitet. Digitale verktøy skal også brukes i barnas læring i barnehagen. 

ROR-IKT skal bidra til at det tas i bruk flere digitale verktøy innenfor kulturtjenestene i 

medlemskommunene som kan berike mulighetene for et videre spekter av kulturuttrykk og 

effektivisere administrasjon. 

2.1.1  MÅL 

 Barn i barnehage får møte digitale verktøy som kilde til lek, kommunikasjon og innhenting 

av kunnskap 

 Barnehageansatte benytter digitale verktøy der det er hensiktsmessig 

 Barnehagene utnytter digitale læremidler og verktøy der det er hensiktsmessig i tilbudet til 

barn med særskilte behov. 

 Elevene får et undervisningstilbud som oppfyller kravene til bruk av IKT i gjeldende 

læreplaner 

 Lærerne bruker digitale læremidler og verktøy i den daglige undervisningen, 

 Skolene utnytter mulighetene IKT gir for å gi tilpasset og differensiert opplæring til hver 

enkelt elev 

 Skolene har tatt i bruk løsninger for digital vurdering 

 Skolene har tatt i bruk innloggingsløsningene og ressursene i Feide. 

 Skolene, barnehagene og kulturtjenestene skal administreres effektivt og sikkert gjennom 

gode administrasjonssystemet tilpasset fagområdene 

 Kommunene i ROR-IKT tilbys stabil drift av IKT-tjenestene for barnehagene, skolene og 

kulturtjenesten, som ivaretar krav til kapasitet, fleksibilitet, personvern og sikkerhet 
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2.2  ARBEIDSPROSESS, VIDERE BEHANDLING OG REVISJON AV IKT-PLANEN 

2.2.1  PROSESS 

Planen er utarbeidet av fagmiljøet i medlemskommunene sammen med ROR-IKT. Før videre 

behandling må planen ut til følgende høringer: 

Instans Dato 

Fagledelsen i medlemskommunene, inkludert 
enhetsleder og barnehagestyrere 

Vår 2016 

Skolene i medlemskommunene Vår 2016 

Barnehagene i medlemskommunene Vår 2016 

Lokale fagforeninger i medlemskommunene  

FAUene i medlemskommunene  

Kunnskapsnett Romsdal  

Ungdomsrådene i medlemskommunene  

2.2.2  REVISJON AV PLANEN 

I den digitale verden går utviklingen veldig fort. Derfor er det naturlig at planen blir revidert 

regelmessig. Siden revideringen av rammeplanen for barnehagen kommer i 2017 er det naturlig at 

del 7.1 blir revidert i 2018. Faggruppe skole får vurdere når resten av planen må revideres men en 

revidering annethvert år er normalt.  
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3 MÅLGRUPPER 

Innenfor målgruppen oppvekst og kultur yter kommunene et bredt spekter av tjenester. 

3.1  ELEVER/BARN 

Rammeverket for barnehagen og kunnskapsløftet (spesifisert i iktplan.no) legger føringer for hvilket 

tilbud barn og elever skal få. Skal kommunene ivareta disse behovene er det viktig at 

infrastrukturen er dimensjonert og har nok kapasitet og at nødvendig programvare/tjenester er 

tilgjengelig.  

3.2  ANSATTE 

For å kunne yte tjenester effektivt til kommunens innbyggere vil det være avgjørende at de ansatte 

har digitale system som sikrer en effektiv og sikker internkommunikasjon, forvaltning, 

saksbehandling og tjenesteproduksjon 

Dette krever både god infrastruktur og hensiktsmessig programvare, men også at det tilrettelegges 

for tilstrekkelig opplæring og gode rutiner og prosesser som sikrer maksimal bruk og utnyttelse av 

systemene. 

3.3  FORESATTE 

Barnehageloven og opplæringsloven fastslår at opplæring skal skje i samarbeid med hjemmene. 

Foresatte er en helt sentral samarbeidspart for barnehage og skole og det er viktig at kommunen 

har system som gir foresatte god informasjon og som sikrer gode kommunikasjonskanaler mellom 

barnehage/skole og hjemmene. 

3.4  INNBYGGERE, ORGANISASJONER OG NÆRINGSLIV  

I dagens samfunn forventer innbyggere og næringsliv enkelt å kunne nå sporbar og relevant 

informasjon enten de benytter PC, nettbrett eller mobil.  

Derfor er det viktig at kommunen, barnehagene, skolene og kulturskolene har gode oppdaterte og 

informative hjemmesider som ivaretar dette behovet. 

4 STRATEGISKE INNSATSOMRÅDER 

4.1  SIKKER OG STABIL DRIFT  

Alle medlemskommunene har utfordringer i driften av de digitale systemene og med kapasiteten til 

å drive utviklingen fremover.  

Gjennom kartlegging skal svakhetene ved den tekniske plattformen og infrastrukturen som 

kommunene er basert på i løpet av perioden identifiseres og utbedres ved sentralisering av driften 

og standardisering av tekniske komponenter og programvare. 

4.2  STØTTE OG EFFEKTIVISERING I TJENESTEPRODUKSJON 

Medlemskommunene ønsker å utnytte ressursene optimalt ved å effektivisere prosesser og å øke 

bruken av digitale verktøy i tjenesteproduksjonen og internkommunikasjon. For å oppnå 

stordriftsfordeler er stor grad av standardisering av programvare en forutsetning.  
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Medlemskommunene har nå følgende felles systemer: 

Område Fagprogram/tjeneste Tekst 

Alle Visma Enterprise Behandling av lønn og fakturering av SFO-tilbud og 
barnehageopphold. 

Oppvekst, barnehage Visma Oppvekst Barnehage Barnehageadministrativt system for administrasjon av 
barnehagetilbud. 

Oppvekst, skole Visma Flyt Skole Skoleadministrativt system.  
Ny 2015 

Kulturskole Speedadmin Ble innført i 2014 og dekker alle administrasjon av 
kulturskoletilbud. 

Voksenopplæring Visma voksenopplæring Administrasjonsprogram for voksenopplæring 

Kontorvareprogram Office 365 Blir innført i 2016 

MinTimeplan Timeplanlegging og behandling 
av variabel lønn 

Blir felles standard i alle medlemskommunene i løpet av 2016 
med unntak av en skole. 

4.3  DIGITAL DIALOG/SELVBETJENING 

Medlemskommunene ønsker å utvikle de digitale tjenestene til innbyggerne, organisasjonene og 

næringsliv gjennom å gjøre de tilgjengelig på nett. Innenfor oppvekstområdet vil ROR-IKT arbeide 

for at alle foresatte skal ha mest mulig innsyn i det som er registrert på seg selv og sitt barn og at 

flest mulig søknadsprosedyrer ligger lett tilgjengelig i digital form. Visma voksenopplæring har ikke 

noen form for innsyn. 

Områder Visma Oppvekst 
barnehage Visma Flyt Skole Speedadmin LMS 

Digitale skjema  Innmelding √ 

Endring av opphold √ 

Opphør av opphold √ 

Innskriving √ 

Innmelding SFO tilbud √ 

Endring av SFO tilbud √ 

Søknad om permisjon √ 

Innmelding √ 

Endring av tilbud √ 

Opphør av tilbud √ 

 

SMS inn/ut Ut √ Inn √*/Ut √ Ut √ √*2 

Meldinger internt i 
program 

 √ √ √ 

Epost fra program  √ √ √ 

Integrering sak/arkiv √ √   

Innsyn registrerte 
opplysninger 

Ikke mulig √ √ √ 

Pålogging ID porten  √ √ Ikke mulig 

Pålogging Feide  √ √ √ 

Tabell digital dialog/selvbetjening * blir vurdert i den enkelte kommune om behovet for SMS inn er aktuelt. *2 Fronter har 

mulighet for inn/ut SMS, mens PedIT kun har mulighet for SMS ut. 
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5 VIRKEMIDLER 

5.1  ARKITEKTUR OG STANDARDISERING 

En god IKT-arkitektur i ROR-IKT kommunene legger grunnlaget for konkrete planer for IKT-

anskaffelser, IKT-utvikling og standardiseringen. IKT-arkitekturen er en beskrivelse på hvordan de 

ulike delene av infrastrukturen henger sammen 

5.1.1  MÅL 

 Kommunene i ROR-IKT har utarbeidet en IKT-arkitektur basert på nasjonale standarder 

 Kommunene i ROR-IKT har tatt i bruk løsninger basert på standard komponenter 

 Kommunene har kravspesifikasjoner basert på nasjonale og felleskommunale standarder ved 

nyanskaffelser og endringer i eksisterende systemer 

 Kommunene har bredbånd med tilstrekkelig kapasitet i hele organisasjonen 

 Kommunene har skytjenester som et alternativ ved anskaffelse for IKT-drift, der det er 

relevant 

5.1.2  INFORMASJONSSIKKERHET 

Kommunene i ROR-IKT behandler store mengder person- opplysninger, og omfatter alle innbyggere. 

På mange tjenesteområder behandles det sensitive personopplysninger, og ivaretakelse av 

personvern, taushetsplikt og innsynsrett er viktig for å opprettholde tillit hos innbyggerne. Alle nye 

fagsystem skal dekke kravene for informasjonssikkerhet og arkivverket. Derfor er sak/arkiv 

integrasjon prioritert både på barnehageområdet gjennom Visma Oppvekst Barnehage og det nye 

skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole. Det må være klare føringer på hva som kan arkiveres 

i intern og sikker sone. 

5.1.3  MÅL 

 Kommunene i ROR-IKT har en felles strategi for informasjonssikkerhet  

 Kommunene i ROR-IKT har en felles databehandleravtaler med andre som behandler 

personopplysninger på vegne av kommunene 

 Kommunene i ROR-IKT har databehandleravtaler med andre som kommunene behandler 

personopplysninger for 

 Kommunene i ROR-IKT har ledelsesforankret internkontroll og styringssystem på plass.  

 Kommunene i ROR-IKT har løsninger som tilfredsstiller kravene til sikkerhetsarkitektur  

 Når kommunene i ROR-IKT som tar i bruk skytjenester, skal det gjennomføres felles 

grundige risiko- og sårbarhetsanalyser og inngå en databehandleravtale. 

 

6 SPESIFIKASJON AV TJENESTENE 

6.1  BASIS TJENESTER 

Alle brukere får tilgang til ROR-IKTs infrastruktur og basistjenester når de er registrert i ROR-IKTs 

katalogtjeneste(AD). 

6.1.1  NETTVERKSTILKOBLING:  

Tilknytning til nettverket skal foregå via PC/ utstyr godkjent av ROR-IKT. Alle PCer, nettbrett, 

Smarttelefoner, skrivere etc. skal konfigureres og installeres i regi av ROR-IKT. 
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6.1.2  DATAKOMMUNIKASJON:  

Nettverksforbindelse fra tjenestested til driftssenter (ROR-IKT) er via fiber, fast linje eller lignende. 

Kommunikasjonskostnader som inkluderer linjeleie, drift og eksisterende samband fra driftssenter 

(ROR-IKT) til hovedpunkt på tjenestesteder dekkes gjennom medlemstilskuddet. 

Internkommunikasjon på tjenestesteder inklusive trådløst nettverk dekkes av tjenestemottager. 

Tilgang til internett fra ROR-IKTs driftssenter er en del av medlemstilskuddet. Dersom det opprettes 

dedikert kommunikasjon til samarbeidspartnere eller nye tjenestesteder dekkes dette av 

tjenestemottager. 

6.1.3  SENTRAL FILLAGRING: 

Hver bruker (unntatt elever) får tildelt et personlig sentralt lagringsområde på 2000 MB. Det 

opprettes også et fellesområde for hver virksomhet hvor brukere tilknyttet virksomheten har 

tilgang. Der hvor det er behov for tilgang til fellesområder på tvers av virksomheter skal dette 

tilpasses spesielt i samarbeid med ROR-IKT. Lærere vil i løpet av 2016 få i tillegg lagringsplass i 

skyløsning på 1TB. Elever får i løpet av 2016 kun lagringsplass i skyen på 1 TB. 

6.1.4  LAGRINGSBEGRENSNINGER: 

Det er ikke tillatt å lagre private musikk-, video- eller bildefiler på sentrale servere (f.eks. på 

personlig sentralt lagringsområde). Musikk- og bildefiler som er relatert til virksomhetens arbeid må 

lagres på fellesområdet. Videofiler må lagres på eksternt medium, f.eks. dvd. All lagring vil være 

underlagt begrensninger for å hindre unødig bruk av lagringsplass. 

6.1.5  SIKKERHETSKOPIERING/TILBAKEFØRING AV DATA: 

ROR-IKT tar sikkerhetskopi av databaser, hjemmeområder og fellesområder en gang pr virkedag på 

sentral server. Gjenoppretting av data må bestilles via Servicedesk. ROR-IKT foretar ingen 

sikkerhetskopiering av lokalt lagrede filer. ROR-IKT kan ikke gi noen bestemt tidsfrist vedrørende 

tilbakeføring av data da oppgavens kompleksitet varierer fra system til system. Tjenestemottager 

må dekke alle utgifter til eksterne ressurser forbundet med tilbakeføringen dersom ROR-IKT må 

benytte slike, med mindre ROR-IKT m/ underleverandører er direkte ansvarlig for korrumpering/ tap 

av data. 

6.1.6  SIKKERHETSKONTROLL:  

ROR-IKT har følgende sikkerhetskontroller:  

 Antivirus: Alle servere og PCer har antivirusbeskyttelse. Dette skal sikre mot virusangrep 

både internt og eksternt. Systemet oppdateres automatisk. ROR-IKT rapporterer årlig antall 

virusangrep stoppet/ ikke stoppet. 

 Innholdskontroll: Sentralt installert programvare hindrer tilgang til uønskede websider og 

bruk av uønskede applikasjoner. Dette gjelder også ved bruk av arbeidsgivers PC utenfor 

ROR-IKTs nettverk. 

 E-postvasking: Sentralt installert programvare fjerner uønsket masseutsendt e-post (spam). 

ROR-IKT rapporterer årlig antall spammail stoppet/ ikke stoppet. 

6.1.7  INTERNETTILGANG:  

Alle brukere får tilgang til internett via brannmur. Internettilgangen er av sikkerhetsmessige årsaker 

gjenstand for innholdskontroll. 
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6.1.8  NETTVERKSSKRIVER: 

Alle brukere har tilgang til nettverksskrivere. Lokale skrivere benyttes kun i de tilfeller det ikke er 

tilgang til nettverksskrivere, og dette avtales spesielt med ROR-IKT. Alt utstyr som skal benyttes i 

nettverket skal anskaffes via gjeldende rammeavtale og være godkjent av ROR-IKT og installeres 

med ROR-IKT standard oppsett. 

6.1.9  ELEKTRONISK EPOST- OG KALENDERSYSTEM 

Alle brukere får personlig e-post- og kalenderkonto basert på Microsoft Exchange. Hver bruker har 

en tildelt lagringsplass. Ekstra lagringsplass kan i enkelte tilfeller tildeles. Ved behov meldes dette 

inn via ROR-IKT Servicedesk WEB. Elever får 50 GB i sin Skyløsning. 

6.1.10  TILGANG INTERN SONE 

Standard tjeneste for brukere i intern sone dekker normal databehandling og kontorstøttefunksjon 

for behandling av ikke-sensitive dataopplysninger.  

6.1.11  TILGANG SIKKER SONE 

Standard tjeneste for brukere kun i Sikker sone dekker tjenester med tilgang til sensitive 

dataopplysninger. Informasjon i Sikker sone er beskyttet ihht. Datatilsynets retningslinjer og 

Normen. Bruker i Sikker sone må være autorisert for tilgang til de opplysninger som er aktuelle, og 

må kjenne de lover og regler som gjelder for behandling av sensitive personopplysninger.  

6.1.12  FAGSYSTEMER 

ROR-IKT leverer tilgang til fagsystemet fram til brukerpålogging. Brukernavn og passord til 

fagsystemet leveres av Systemansvarlige hos Tjenestemottageren.  

All oppgradering og vedlikehold av eksisterende systemer skal koordineres på tvers av kommunene 

og bestilles gjennom ROR-IKT servicedesk i god tid.  

Ved driftsproblemer i fagsystemet utover det som skal meldes leverandørens brukerstøtte har ROR-

IKT et koordinerende ansvar.  

6.2  SERVICEDESK 

ROR-IKT Servicedesk er tilgjengelig via telefon og ROR-IKT Servicedesk WEB. Oppdatert 

kontaktinformasjon for ROR-IKT Servicedesk finnes både på ROR-IKTs og kommunenes egne 

intranett. Snarvei finnes på skrivebord, meny og i favoritter. 

Servicedesk er bemannet i følgende tidsrom:  

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08:00 – 15:30  

Telefonhenvendelser blir besvart fortløpende, og ROR-IKT har som mål å besvare alle henvendelser 

via Servicedesk WEB og telefoner fortløpende.  

I tillegg til å håndtere support og problemstillinger yter Servicedesk også følgende tjenester:  

 Rådgiving av valg av datautstyr 

 Bestilling av datautstyr (pc, skjerm, skrivere, nettbrett, og periferiutstyr) 

 Bestilling av nye /ajourhold og sletting av brukere utføres av virksomhetens leder. Egne 

skjemaer i Servicedesk WEB skal brukes.  Registrering av bruker i fagsystemer utføres videre 

i prosessen til systemansvarlig for den enkelte fagapplikasjon. 
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 ROR-IKT rapporterer årlig statistikk på brukerregistrering.  

6.2.1  TILTAK 

2015 

 

Innkjøp og implementering av skoleadministrativt system 

Utarbeidet temaplan/digitaliseringsplan for skole – inkludert driftsstruktur og arkitektur 

2016 Feide innført 

Utarbeidet temaplan for bruk av IKT i barnehagen.  

2017   

2018 Etablert effektiv og driftssikker arkitektur og driftsstruktur i alle kulturbygg, skoler og 
barnehager. Kommunene må lage en prioriteringsplan for hvilke områder som skal 
prioriteres.  

 

Referanser 

Digitaliseringsstrategi for ROR-IKT 2015 – 2018 

Tjenestenivåavtale (SLA) ROR-IKT 2015 
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7 STRATEGISKE SUKSESSFAKTORER 

Skal en lykkes med visjonen om digital utvikling i oppvekstsektoren er det tre viktige faktorer som må 

være på plass. Disse faktorene er ledelse, lærer og teknisk utstyr. Ledelsen må ha et tydelig mandat 

og nok ressurser til å gjennomføre utviklingen, lærerne må ha nødvendig kompetanse og maskinvare 

og infrastrukturen må være skalert til å takle brukernes behov. 

Alle faktorene er avgjørende for resultatet, men alle bør være på plass for å oppnå ønsket utvikling. 

 

7.1  LEDELSE 

7.1.1  LEDERKOMPETANSE INNEN STRATEGISK ENDRINGSUTVIKLING  

Endringstakten har økt de siste årene og som en konsekvens av dette står ledere overfor 

utfordringen med å håndtere og gjennomføre flere endringer samtidig som man har fokus på daglig 

drift.  

 

Dette er prosesser som kan oppleves som komplekse og ressurskrevende. Organisatorisk endring, 

effektivisering eller nye teknologiske løsninger er områder som kommer inn i denne kategorien. 

Det er derfor viktig at ledelsen har den nødvendige endringskompetansen til å gjennomføre slike 

utviklingsprosesser. 

7.1.2  GODT FORANKRET I HELE ORGANISASJONEN 

Skal medlemskommunene nå de målene kommunene legger opp til er det viktig at dette er en 

målsetting som er godt forankret i organisasjonen. Kommunestyre, politiske partier, rådmann, 

fagledere innen oppvekst og enhetsledere må ha samme agenda og formidle tankene ut til ansatte, 

foresatte og elever.  
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7.1.3  ANSVAR 

 Det er barnehageeier og skoleeier som må legge premissene for at ledere får nødvendig 
rammer og kompetanse til å gjennomføre strategiske endringer.  

 

7.2  LÆRERE, BARNEHAGELÆRERE OG ANDRE ANSATTE 

Ansattes kompetanse er avgjørende for det tilbudet barn og elever får. Ledere og pedagogisk 

personale har et særlig ansvar for å sikre at samfunnsmandatet ivaretas Ansatte skal være både 

rolle- og kunnskapsbærere.  

Lærere er en av de viktigste brikkene for å nå de kunnskapsmålene samfunnet forventer at elever 

skal mestre etter endt grunnskole. Skal ansatte kunne ivareta denne rollen er det viktig at 

barnehagen og skolen i utdanningsløpet gir nødvendig kompetanse og at barnehage- og skoleeier 

legger forholdene til rette for oppfølging, etter- og videreutdanning.  

Enkelte forskerstudier har vist at det i stor grad er elevene som kontrollerer iPader, iPhones og PC-

er i klasserommet. Derfor er det viktig at lærer får nødvendig kompetanse og trygghet til å bruke 

digitale læremidler. 

7.3  KOMPETANSE 

 

Det er viktig at alle som skal formidle kunnskap til elevene har nok digital kompetanse og 

forståelse. Metodisk og didaktisk bruk av digitale læremidler i undervisningen krever at lærer både 

har fagkunnskap og innsikt i ulike tilnærminger der digitale hjelpemidler naturlig kan være en del 

av formidlingen. 
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7.3.1  KARTLEGGING 

For å sikre at ansatte har nødvendig digital kompetanse er det viktig at kompetansen kartlegges. Til 

dette finnes det flere digitale verktøy. 

Resultatet av en slik kartlegging vil gi barnehage- og skoleeier et verktøy til å sette inn 

tiltak/opplæring i de gruppene som ikke har nødvendige ferdigheter.  

7.3.2  RUTINER FOR OPPFØLGING AV NYANSATTE 

Barnehage- og skoleeier må ha gode rutiner for oppfølging av nyansatte. Det er viktig at et nye 

ansikt i kollegiet får nødvendig opplæring så snart som mulig etter ansettelse. 

7.3.3  IKT-ANSVARLIGE 

Oppvekstområdet er det området som har størst tetthet av datautstyr, flest brukere og en stor 

andel krevende brukere. I tillegg vil datatekniske problemer få stor innvirkning på 

undervisningssituasjonen både for elever og ansatte. Derfor er det viktig at skolene har 

ressurspersoner som i tillegg til lokalt utviklingsarbeid kan løse akutte problemer raskt og effektivt. 

De fleste som har denne funksjonen er pedagogisk personale som i tillegg til undervisningsoppgaver 

har tidsressurser eller funksjonstillegg avsatt til denne funksjonen. Oppgavene til IKT-ansvarlige 

spenner fra å gi kolleger hjelp til bruk av IKT-utstyr og programvare i undervisning og eget arbeid, 

enkel feilretting av datautstyr, innrapportering av feil til ROR-IKT, samt opplæring og lokalt 

utviklingsarbeid knyttet til bruken av digitale verktøy. Med økt bruk av digitale hjelpemidler i 

barnehagene vil også de ha bruk for støtte. For oppvekstsenter vil det være naturlig at også IKT-

ansvarlige kan brukes i tillegg til ServiceDesken.  

7.3.3.1 MÅL 

Det er et krav at ledelsen gir ikt-ansvarlige nødvendig forankring i skolens strategi, slik at motiverte 

og kompetente ikt-ansvarlige kan bidra til god pedagogisk bruk av digitale verktøy på sin skole. 

7.3.3.2 TILTAK 

Medlemskommunene lager en felles funksjonsbeskrivelse og en nøkkel som gir tilstrekkelig 

tidsressurs til IKT-ansvarlige.  

 

ROR-IKT vil prøve å organisere en modell der ikt-ansvarlige på skolene får nødvendig opplæring og 

veiledning.  Dette vil være en modell som øker kompetansen slik at de har nødvendig kompetanse 

til å løse problemer som oppstår og bidra til å økt oppetid på skolene. Opplæringen vil i hovedsak 

bli gjennomført som Workshop samlinger. 

 

IKT-ansvarlige vil sitte inne med spisskompetanse på pedagogisk bruk av IKT i skolen. Dette er 

kunnskap som burde utnyttes og deles med andre. Vi må etablere en delingskultur som kan formidle 

denne kompetansen ut til de andre skolene i kommunen og til de andre ROR-IKT 

medlemskommunene. Begrepet digital pedagog er brukt om slike ressurspersoner og de burde få 

arena til å formidle sin kompetanse. 

7.3.4   KOMPETANSEPLAN 

For å kunne gi god opplæring i digitale ferdigheter, må ansatte selv ha grunnleggende digitale 

ferdigheter. Ansatte må i tillegg kunne utnytte digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig, 

og se hvordan dette gir muligheter og utfordringer i sin profesjonelle yrkesutøvelse. Det er viktig at 
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ansatte må tilegne seg, trene og praktisere sine digitale ferdigheter, både teknisk og didaktisk, slik 

at de blir trygge nok til å ta dem med inn i arbeidet i barnehagen og klasserommet.  

Skole: Læreren må ha digitale ferdigheter på et slikt nivå at han kan vurdere og eventuelt bruke 

dem i sitt didaktiske arbeid for å øke læringsutbyttet hos elevene. 

For at skolen skal få til en endring over tid må skoleleder og endringsgruppen systematisk 

kommunisere visjon og målsetting for arbeidet. I følge SMIL-rapporten er et av suksesskriteriene for 

å lykkes med endring at det blir satt av tid. UDIR sine erfaringer fra statlige satsinger sier også at 

utviklingen må skje i praksis.  

Senter for IKT i utdanningen utarbeider nå en gratis implementeringsplan for skoleeier. I planen 

foreslår de at skolene setter av 4 skoleøkter fordel gjennom året. Dette for å gi kollegiet en felles 

forståelse av tema og en hvorfor-forståelse for den enkelte lærer. Påfølgende teamtid bør så brukes 

til at tema synliggjøres i den enkelte lærers planer. Dette gir god mulighet for skoleleder til å følge 

opp og støtte lærerne i deres videre arbeid. For å lykkes må man videre synliggjøre suksess ved å 

dele erfaringer i noen 3-5 minutter på fellestid frem til oppstart av neste tema. 

Implementeringsplanen som Senter for IKT i utdanningen utarbeider består av: 

 Kartleggingsressurser for læreres digitale kompetanse 

 Anbefaling til analyseverktøy for organisasjonens IKT-modenhet 

 14 ressursmoduler laget i et treårig årshjul. Modulene er laget som nettressurser basert på 

tematisk tekst, video, refleksjonsoppgaver og forslag til aktiviteter. Noen moduler vil etter 

hvert bli lansert som nettbaserte kurs i IKT-senterets Mooc-portefølje. 

 

I følge Monitor mener lærere at de lærer mest av utprøving og kollegaveiledning når det gjelder 

digitale ferdigheter, sammenlignet med eksterne og interne kurs. Skoleledelsen må derfor legge til 

rette for at lærerne får mulighet til å drive slik kompetanseutvikling. 

Hooper & Riebers modell beskriver hvordan lærere tar i bruk ny teknologi i fem faser: 
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I den første fasen møter lærere teknologien og gjør seg kjent med den. Det kan være på kurs, i 

presentasjoner eller ved å observere andre som bruker teknologien.  I neste fase tar læreren 

teknologien i bruk, men ikke med langsiktige planer. Dette er en typisk utprøvingsfase. 

Når læreren kommer til fase 3, er det ofte ‘ingen vei tilbake’. Nå er teknologien blitt en integrert 

del av lærerens undervisningspraksis, men fortsatt bare som et ekstra verktøy i den tradisjonelle 

praksisen.  I fase 4 tar læreren inn over seg at ny teknologi gir endrete didaktiske rammer, og re-

orienterer undervisningen sin på dette grunnlaget. Fase 5 kjennetegnes ved at læreren er mer 

bevisst på at teknologi og pedagogisk praksis dynamisk henger sammen. 

Implementeringspakken fra Senter for IKT i utdanningen er gratis og vil være et utmerket verktøy 

for å drive skoleutvikling i ROR-IKT medlemskommunene. Den offisielle siden til 

implementeringspakken er ikke ferdig enda så det kan komme endringer.    

7.3.5  ANSVAR 

 Barnehage- og skoleeier har ansvar for å lage planer som sikrer at nyansatte og ansatte får 
nødvendig oppfølging og etterutdanning. Det er også barnehage- og skoleeier som må sørge for 
at det blir bevilget nødvendig ressurser til å gjennomføre planene. 

Kommunene vurderer om de ønsker å bli med på implementeringsløpet initiert av Senter for 
IKT i utdanningen. 

Ved nye investeringer er det også barnehage- og skoleeier sitt ansvar å legge plan for 
gjennomføring og implementering. Å starte store digitaliseringsprosjekt uten at det legges inn 
midler til innføring, vil kunne medføre at ønsket måloppnåelse ikke blir realisert. 

Veiledning i pedagogisk bruk av digitale læremidler og nær teknisk oppfølging er viktige 
brikker i undervisningssituasjonen. Derfor er det viktig at barnehage- og skoleeier gir de 
dataansvarlige nødvendige tidsressurser, at ledelsen gir de dataansvarlige nok støtte og klart 
mandat og at ROR-IKT legger til rette for at disse ressurspersonene får oppfølging i form av økt 
kompetanse og gode verktøy. 

 

7.4  TEKNISK 

7.4.1  UTSTYR 

Alt utstyr som benyttes i ROR-IKTs nettverk, som PCer, skrivere, kopimaskiner (MFP), infotavler, 

elektroniske undervisningstavler, telefoner, nettbrett, etc., skal være godkjent av ROR-IKT. 

Utstyret skal installeres med ROR-IKT standard oppsett, som for PCer baserer seg på Microsoft 

Windows og Officepakke. Supplerende utstyr som nettbrett kan ha avvikende oppsett. 

Tjenestemottaker skal påse at alle bestillinger av alt utstyr (også periferiutstyr) foretas etter 

gjeldende retningslinjer og gjennom godkjente leverandører og inngåtte rammeavtaler. ROR-IKT vil 

via leverandørene gjøre anbefalte modeller tilgjengelig for bestilling. Det er kun anledning til å 

anskaffe modeller godkjent av ROR-IKT. Da enkelte IKT utstyr utløser lisenskrav og 

kompabilitetskrav skal alt IKT utstyr bestilles igjennom ROR-IKT Servicedesk. 

Tjenestemottaker oppfordres til å holde PC/utstyrsparken oppdatert og foreta utskiftninger i tråd 

med ROR-IKTs anbefalinger/ retningslinjer. ROR-IKT kan ikke garantere service og vedlikehold på 

utstyr som er anbefalt utskiftet ev tekniske, funksjonsmessige eller aldersmessige årsaker. 

Dersom tjenestemottager går til anskaffelse av utstyr som ikke er godkjent av ROR-IKT vil dette 

hverken få tilgang til nettverket eller bli supportert av ROR-IKT. Utstyr som kun aksesserer internett 

gjennom gjestenett trenger ikke forhåndsgodkjenning av ROR-IKT. 
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ROR-IKT legger ikke føringer på godkjenning av øvrig periferi utstyr som skjermer, mus, tastatur 

etc. Det er bestillers ansvar å sikre at slikt periferiutstyr er kompatibelt med det ROR-IKT godkjente 

utstyret det skal brukes med og bestilles iht. den enhver tid gjeldene rammeavtaler.  

ROR-IKT har som et ledd i miljøsatsingen Grønn IT inngått en avtale om resirkulering av utdatert 

datautstyr. Ved bestilling av PCer som skal erstatte en gammel maskin skal den gamle maskinen 

leveres inn til resirkulering, samtidig som ny utleveres. Dersom tjenestemottager ønsker å beholde 

den gamle maskinen utløser dette et lisenskrav som tjenestemottager må betale.  

Tjenestemottager skal benytte resirkuleringsordningen ved kassering av alt utdatert datautstyr. 

Tjenestemottager er selv økonomisk ansvarlig for alt utstyr som bestilles.  

Skal lærere ha mulighet til å gjennomføre undervisning der digitale ferdigheter har fokus er det 

viktig at læringsmiljøet/klasserommene er tilrettelagt til dette.  

Forslag til minimumsoppsett i klasserommet: 

 Presentasjonsverktøy – en projektor med lerret eller en digital tavle/skjerm 

 Tilstrekkelig med strømuttak til stasjonært og bærbart datautstyr 

  Et trådløst og kablet nett som er dimensjonert til å serve det datautstyret som 

undervisningen krever.      

7.4.2  ANSVAR 

 ROR-IKT sitt ansvar er å sørge for gode innkjøpsavtaler, sikker drift, tilstrekkelig dimensjonert 
nettverk og effektiv supporttjeneste. 
 
Barnehage- og skoleeier har ansvar for å legge økonomiske rammer som sikrer at etablerte 
rulleringsplaner kan gjennomføres og at undervisningsrom har tilstrekkelig utstyr til å 
gjennomføre ønsket undervisning.  

Klarer kommunene å overholde rulleringsplanene vil ROR-IKT kunne tilby en bedre 
supporttjeneste som omfatter automatiserte oppdateringer av operativsystem, oppdatert 
antivirusløsning og tjenester knyttet til maskinvare. 

Utstyr som ikke lenger supporteres bør i størst mulig grad fases ut.  
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8 STRATEGI FORDELT PÅ OMRÅDER 

 

I følge barnehageloven med forskrifter skal barnehagen gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale 

og aktuelle områder. Barna bør få møte digitale verktøy som kilde til lek kommunikasjon og 

innhenting av kunnskap. 

Digital kompetanse er en av de 5 grunnleggende ferdigheter i gjeldende læreplan for grunnskolen. 

Det fordrer at den tekniske tilretteleggingen på skolene er tilstrekkelig for å kunne oppfylle kravene 

til både sikkerhet og kapasitet. Digitale verktøy skal også brukes i barnas læring i barnehagen. 

ROR-IKT skal bidra til at det tas i bruk flere digitale verktøy innenfor kulturtjenestene i 

medlemskommunene som kan berike mulighetene for et videre spekter av kulturuttrykk og 

effektivisere administrasjon. 

8.1  BARNEHAGEOMRÅDET 

8.1.1  MÅL BARNEHAGE 

 Barn i barnehage får møte digitale verktøy som kilde til lek, kommunikasjon og innhenting 

av kunnskap 

 Barnehageansatte benytter digitale verktøy der det er hensiktsmessig 

 Barnehagene skal administreres effektivt og sikkert gjennom gode administrasjonssystem 

tilpasset fagområdet 

 Barnehagene benytter digitale verktøy i pedagogisk dokumentasjon 

 Barnehagene utnytter digitale læremidler og verktøy der det er hensiktsmessig i tilbudet til 

barn med særskilte behov. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICigsOj6sgCFaTfcgodpqIJIQ&url=http://www.molde.kommune.no/st-sunniva-barnehage.5121792-270182.html&psig=AFQjCNFuy5Q837y5MlroC-OJ5MChyzqRIg&ust=1446297303060949
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8.1.2  PEDAGOGSIK BRUK AV DIGITALE VERKTØY I BARNEHAGENE 

I Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2006a) sidestilte regjeringen bruken av digitale 
verktøy med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdigheter som 
alle barn og unge skal tilegne seg på tvers av fagområder og trinn. Barnehageloven sier i tillegg at vi 
skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Digitale verktøy er ikke et 
mål i seg selv, men et redskap innenfor alle fagområdene.  Nettressurser/veiledninger og apper er 
viktige redskap i det pedagogiske arbeidet, og må være tilgjengelig. 

8.1.2.1 HVORFOR IKT I BARNEHAGEN? 

Norsk barnehage er forankret i en sosialpedagogisk tradisjon. Barnehagen har sin egenart, og 

barndommen har egenverdi. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer 

barnehagens virksomhet, blir blant annet ivaretatt gjennom omsorg, lek, læring og danning 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Ifølge rammeplanen bør barn «få oppleve at digitale verktøy kan 

være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap» (Kunnskapsdepartementet, 2011). 

8.1.2.2 BARNEHAGEN SKAL SES I SAMMENHENG MED SKOLENS VIRKSOMHET  

Det å beherske digitale verktøy er en viktig ferdighet i et moderne kunnskapssamfunn. Digital 

kompetanse skal være sentralt i opplæringen på alle nivåer, og bruk av digitale verktøy er definert 

som en grunnleggende ferdighet i skolens læreplaner (Kunnskapsdepartementet, 2009). Barnehagen 

skal ses i sammenheng med skolens virksomhet, samtidig som barnehagens egenart og tradisjoner 

blir ivaretatt (Kunnskapsdepartementet, 2011). Dette gjelder også for IKT-området (Fornyings– og 

administrasjonsdepartementet, 2006). 

8.1.2.3 DIGITALE AKTIVITETER SOM EN DEL AV BARNEKULTUREN  

Digitale aktiviteter og lek med teknologi er en del av dagens barnekultur (Guðmundsdóttir og 

Hardersen, 2011). I dag formidles en stor del av barnekulturen gjennom digitale medier, og barn har 

mulighet for å skape kultur ved hjelp av ulike aktiviteter der digitale verktøy inngår. Kultur handler 

ifølge rammeplanen om «arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og 

aktualisere.  

8.1.2.4 DIGITALE SKILLER  

Barnehagen skal gi alle barn et likeverdig tilbud og bidra til å utjevne sosiale forskjeller 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Mange småbarn får tidlig erfaring med bruk av nettbrett, kamera 

og datamaskin hjemme, andre ikke. Det er foreldrene som i stor grad styrer bruken, og barna 

henvender seg til dem for å få hjelp (Gudmundsdottir og Hardersen, 2011). Barns digitale 

ferdigheter kan være nokså forskjellige når de begynner på skolen. Dette kan blant annet ha 

sammenheng med ulik tilgang og veiledning i bruk av digitale verktøy hjemme, eller 

kjønnsforskjeller. Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er et ledd i å utjevne digitale og sosiale 

skiller (Kunnskapsdepartementet 2009). 

8.1.3  IKT I FREMTIDENS BARNEHAGE  

Rammeplanen for barnehagen er til revidering og skal ferdigstilles 
2017. Regjeringen har nedsatt en rammeplangruppe som blant 
annet skal foreslå endringer i antall fagområder og beskrivelsen av 
disse i lys av relevante samfunnsendringer. IKT er et av temaene 
som vil bli vurdert (Kunnskapsdepartementet, 2013c).  

Ny rammeplan for barnehagelærerutdanningen ble iverksatt 
høsten 2013. I forskriften til rammeplanen (Kunnskaps-
departementet, 2012b) skal fremtidens barnehagelærere ha bred 
kunnskap om barns gryende digitale ferdigheter.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOzz2JHYvMgCFYKGLAodzR0PiA&url=http://www.pedagogiskpraksis.no/fra-tegning-til-fortelling/&psig=AFQjCNH9zQjfYDWCU2CnG3pOlslTiIiUYA&ust=1444730877622523
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Lokale programplaner ved universitet og høgskoler skal ifølge de nasjonale retningslinjene for 
barnehagelærerutdanningen (Kunnskapsdepartementet, 2012c) sikre systematisk arbeid med å 
utvikle studentenes digitale kompetanse. Studentene skal fa ̊ erfaring med a ̊ bruke digitale verktøy i 
ulike profesjonssammenhenger.  

Alle kunnskapsområdene skal bidra til å utvikle studentenes kompetanse om ulike digitale verktøys 
betydning for a ̊ fremme barns lek og læring og hvordan verktøyene kan brukes på en gjennomtenkt 
måte, kreativt og kritisk. 

 

8.1.4  BARNAS BRUK AV DIGITALE VERKTØY  

Senter for IKT i utdanningen har kjørt en undersøkelse som har resultert i 

Barnehagemonitor 2015.  Kort oppsummert viser dette barnehagens digitale 

tilstand. Denne rapporten inneholder verdifull informasjon som kan være 

med å legge føringer for områder kommunene må legge fokus på for at de 

skal kunne oppfylle kravene. 

 

Det monitorundersøkelsen viser er at digitale verktøy blir brukt til følgende 

aktiviteter:  

 

8.1.4.1 BEGRENSNINGER FOR BRUK 

Karleggingen viser også hva de ansatte ser på som begrensninger for bruk. Dette er resultatene: 
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8.1.5  NETTBRETTENES INNTOG 

Nettbrettene ser ut til å være barnas arena. Mens digitale verktøy for øvrig primært brukes til å 

dokumentere det pedagogiske arbeidet, brukes nettbrettene først og fremst i forbindelse med barns 

lek og læring. Nettbrettet er, sammen med kamera og datamaskin, det digitale verktøyet som 

brukes mest sammen med barna.  

Dette kan ha en sammenheng med at mange barn har erfaringer med nettbrett hjemmefra, og at 

nettbrettene forstås som en del av barnas univers. Datamaskinen har på sin side en annen historikk. 

Den skulle først og fremst løse barnehagens administrative oppgaver, mens vi nå ser et verktøy som 

ser ut til å bli introdusert med det formål å bidra direkte i det pedagogiske arbeidet med barna 

(kilde Barnehagemonitor 2015). 

8.1.5.1 KORT OPPSUMMERT  

De viktigste faktorene som begrenser pedagogisk bruk av digitale verktøy, ser ut til å være manglende 
økonomiske ressurser og manglende kompetanse hos personalet.  

8.1.6  TILTAK 

Barnehager bør ha utstyr og infrastruktur som fungerer, og en reell tilgang til utstyret. Dette er en 
forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet.  

For å oppnå dette forutsettes det at kommunen gir barnehagene tilstrekkelig økonomi til å investere i 
nødvendig utstyr.  

Kompetanseheving av personalet og tydelige signaler fra eier og ledelse er viktige insitamenter for å få 
tatt i bruk digitale verktøy i barnehagen.  
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8.1.7  FORSLAG FRA FAGMILJØET HVA EN BARNEHAGE BØR HA AV UTSTYR 

Dette er utstyr barnehagene har listet opp som ønske: 

 Nettbrett (en på hver avdeling eller etter 

en nøkkel) 

 SmartBoard/interaktiv skjerm 

 Bærbare datamaskiner med skanner og 

skriver 

 Fotoapparat 

 Fungerende nettverk 

 Projektor 

 Musikkanlegg med mulighet til tilkobling, 

nett, mobil, minnebrikker, div media 

 Mobiltelefon 

 Digital fotoramme 

 Webkamera 

 TV 

 

8.1.8  ANSVAR 

 

 
 

Det er barnehageeier som har ansvar for å utstyre barnehagene med digitale hjelpemidler. Å 
lage en felles oversikt over utstyr en barnehage burde ha er en god start. 

Barnehageeier skal sikre at personale har tilstrekkelig kompetanse til å drive en pedagogisk 
virksomhet. Dette bør innbefatte at ansatte får nødvendig digital kompetanse med innhold for 
barnehagen. Barnehagemyndighet skal påse at eier driver virksomheten i tråd med lov og 
regler.  

 

Referanser 

Bølgan, Nina. (2006). Temahefte om «IKT i barnehagen». Oslo: Kunnskapsdepartementet. 

Kunnskapsdepartementet. (2003–2004). St.meld. nr. 30 Kultur for læring.  

Kunnskapsdepartementet. (2006a). Kunnskapsløftet. 

Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Revidert 

utgave.  

Stortingsmelding 19 (2015-2016) Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen 
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8.2  GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING 

8.2.1  MÅL SKOLE 

 Elevene får et undervisningstilbud som oppfyller kravene til bruk av IKT i gjeldende 

læreplaner 

 Lærerne bruker digitale læremidler og verktøy i den daglige undervisningen, 

 Skolene utnytter mulighetene IKT gir for å gi tilpasset og differensiert opplæring til hver 

enkelt elev 

 Skolene har tatt i bruk løsninger for digital vurdering 

 Skolene har tatt i bruk innloggingsløsningene og ressursene i Feide. 

 Skolene, barnehagene og kulturtjenestene skal administreres effektivt og sikkert gjennom 

gode administrasjonssystemet tilpasset fagområdene 

 Kommunene i ROR-IKT tilbys stabil drift av IKT-tjenestene for barnehagene, skolene og 

kulturtjenesten, som ivaretar krav til kapasitet, fleksibilitet, personvern og sikkerhet 

8.2.2  IKTPLAN.NO 

Alle medlemskommunene i ROR-IKT har i løpet 

av 2015 vedtatt å ta i bruk eller vurdert å ta i 

bruk tjenesten iktplan.no. Iktplan.no er en 

tjeneste fra Senter for IKT i utdanningen.  

Molde og Rauma kommune har sin egen IKTplan 

side. 

Planen er bygd på rammeverket K06, og er et 

forslag til minimumsgjennomgang av digitale 

ferdigheter i grunnskolen. Den vil bli utvidet til 

å gjelde barnehage og videregående skole i 

tillegg til grunnskole (1-10).  

Planen inneholder mål, kriterier, veiledninger, 

videoer, andre ressurser og lenker. Man kan 

velge mellom bokmål og nynorsk, og det er 

også mulig å få planen fordelt på samtlige 

klassetrinn eller å følge K06 sin inndeling (2., 

4., 7. og 10. trinn).  

Alt innhold kan brukes fra nettsiden iktplan.no 

eller speiles over til en kommunal løsning. Pr 

februar 2014 er det ca 200 kommuner som har 

valgt å ta i bruk løsningen, enten ved å bruke 

IKTplan.no eller speile løsningen. 

Status i Møre og Romsdal viser at Orkidé og 

ROR kommunene har innført IKTplan, mens 

kommunene på søre Sunnmøre ikke har vedtatt 

dette. 
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8.2.3  PC 

ROR-IKT har standardisert på Microsoftplattformen. Dette medfører at PCparken har Windows som 

operativsystem. Unntaket er noen få Applemaskiner som blir brukt til videoredigering, 

musikkomposisjon og animasjon. 

Utviklingen har gått fra stasjonære maskiner plassert på fast plass i klasserom eller på egne 

datarom til bærbare maskiner. Mobile enheter gir større fleksibilitet i undervisningen og er mer 

tilpasset undervisningsformen som er rådende i dagens skoler. 

Mobile enheter stiller store krav til det trådløse nettet. Derfor er det viktig at nettet er 

dimensjonert til å takle trafikken.  

8.2.4  NETTBRETT/LÆRINGSBRETT 

Definisjon: betegnelse på håndholdte enheter med trykksensitiv fargeskjerm på ca. 8 tommer eller 

større. 

Nettbrett basert på Android, IOS eller Windows har blitt veldig populære i bruk. Enhetene er enkle å 

håndtere og det er utviklet mange undervisningsapplikasjoner for skoleverket. Apple sin iPad har 

lenge vært den plattformen som har størst utbredelse fordi tilgangen til Apper er størst.   

Med de nyeste operativsystemene som støtter berøringsskjerm er grensen mellom, en fullverdig PC 

og nettbrett i ferd med å bli mindre.  Tilsvarende kan nettbrett utstyres med tastatur og fullverdige 

kontorapplikasjoner som gir de enkle pcfunksjonalitet.   

Internasjonal forskning og erfaring viser overveiende positive resultater ved bruk av nettbrett i 

skolen. Men det krever forståelse om hvordan redskapet skal brukes.  Men mange fagmiljøer har 

advart mot utstrakt bruk av nettbrett i barnehager og skoler. Advarslene har gått på begrepet 

Digital Alzheimer, synsproblematikk og nakke- og skulderplager. Se vedlegg 2. 

8.2.5  MDM 

En av de største utfordringene med nettbrett og andre mobile enheter er administrasjon og 

lisensiering av applikasjoner. ROR-IKT vil tilby en Mobile Device Management (MDM) løsning for 

medlemskommunene som vil forenkle dette arbeidet.  

Løsningen vil kunne stille inn policys, sette krav til passord og sette opp og konfigurere enheter ut 

fra brukergruppens behov. I tillegg holder løsningen kontroll på antall enheter som finnes og har 

mulighet til kjøre sentralt styrt låsing/sletting av enheter.  

8.2.6  INTERAKTIVE TAVLER/PROJEKTORER 

Interaktive tavler/interaktive skjermer/projektorer har blitt like vanlig som pc og nettbrett i 

klasserommet. Valg av plattform har ikke blitt vurdert og det har medført at det i dag nesten 

utelukkende er en leverandør som har levert slike tavler. Denne leverandøren er internasjonalt ikke 

så stor som prosentandelen i Norge. Derfor må andre produkter også vurderes. 

Skal ROR-IKT forhandle frem en innkjøpsavtale er det av interesse for alle parter at ulike produkter 

blir vurdert. Utviklingen mot interaktive projektorer medfører også utfordringer i forhold til den 

leverandøren som har levert flest interaktive løsninger til ROR-IKT kommunene.  Nye 

lisensieringsregler medfører at denne leverandøren nå krever egne lisenser for interaktive tavler 

som er levert av andre leverandører. 
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8.2.7  BYOD 

Bring Your Own Device i skolen innebærer at ansatte og elever tar med seg eget privat IKT-utstyr og 

bruker det i undervisning og læring. Det betyr at elever kan ta med nettbrett, telefon og pc 

hjemmefra og koble det til skolens nettverk, og få tilgang til skolens programmer. 

Medlemskommunene har ingen etablert strategi for BYOD. De få tilfellene der dette er aktuelt er 

når enkeltelever har fått innvilget PCkjøp via NAV eller når det er prosjekt der elever ønsker å ta 

med egne digitale hjelpemidler. 

Utstyr som ikke supporteres av ROR-IKT kan brukes når det kobles til gjestenett/publiksumsnettet. 

Når de pedagogiske ressursene flyttes ut i Skyløsninger vil ikke dette medføre vesentlige 

utfordringer for skolene utover muligheten til utskrift.  

Epost på privat mobil er en annen problemstilling som kommer inn i denne kategorien.  

8.2.7.1 FLERE TEKNISKE OG PEDAGOGISKE UTFORDRINGER 

Tilgang til pedagogisk programvare og digitale læremidler på tvers av ulike tekniske plattformer er 

et eksempel på de tekniske og pedagogiske utfordringer BYOD kan medføre. 

Eksempelvis så støttes ikke alle programmer for elever med dysleksi og programmer innen fag- og 

yrkesopplæringen på alle plattformer.  

8.2.8  MÅLTALL FOR MASKINTETTHET PC/NETTBRETT PR ELEV 

Svensk forskning viser at elever har dårlig læringsutbytte av å få tildelt pc-er i skolen dersom ikke 

pedagogikken henger med. Å kjøpe inn pcer til alle og fortsette å undervise som man alltid har gjort 

er bortkastede penger. Derfor er det viktig at det er gjort pedagogiske føringer for bruken når 

kommunene øker pctettheten. 

Det er vanskelig å spesifisere en tetthetsgrad i tall, også fordi tetthet ikke er det eneste målet på 

om skolen jobber godt med digitale ferdigheter. Høy tetthet fra 1. trinn vil være ønskelig slik at 

arbeid med digitalt utstyr oppleves som en naturlig del av skolehverdagen. Det er kun når man har 

1:1 at man opplever en markant endring i arbeidsmetodene, dette oppnås ikke på samme måte ved 

å øke fra 4:1 til 3:1 eller 2:1. Da vil man fortsatt oppleve behov for booking, avtale om når man kan 

bruke PC og så videre, og krever en planlegging som kanskje begrenser den naturlige bruken. 

De økonomiske rammene kommunene har til rådighet setter begrensinger for rullering og måltetthet 

pc/nettbrett pr. elev. En svekket kronekurs som medfører dyrere utstyr forsterker problemet.  

8.2.9  FORSLAG TIL MÅLTALL  

Barnetrinnet (1. – 4. trinn). Barnetrinnet må ha klassesett slik at hele trinnet kan ha tilgang til 

pc/nettbrett samtidig slik at trinnene kan gjennomføre felles opplæringsprosjekt. Ønsket tetthet på 

1:3. 

Mellomtrinnet (5. – 7. trinn). Ønsket tetthet 1:2. 

Ungdomstrinnet (8. – 10. trinn). Ønsket tetthet 1:1.  

8.2.10  VOKSENOPPLÆRING 

Voksenopplæringen er organisert forskjellig i ROR-IKT medlemskommunene. De fleste kommunene 

har egne voksenopplæringssenter som har grunnskoleopplæring og/eller oppfrisking av 
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grunnleggende ferdigheter og som kjører introduksjonsprogrammet norsk og samfunnsundervisning 

til innvandrere. Andre samarbeider med andre kommuner eller aktører om deler av oppgavene. 

Digitale verktøy er like viktig for denne gruppen elever. Derfor er det viktig at voksenopplæring 

også blir tatt med i rulleringsplanen og blir utstyrt med tilstrekkelig verktøy til å gjennomføre en 

effektiv undervisning og sikker gjennomføring av prøver på nett.  

8.2.11  REFERANSER 

Martin Tallvid, 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring, Göteborgs 

universitet, doktorgradsavhandling, 2015 

Håkan Fleischer, En elev - en dator: kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade 

skolan, Högskolan i Jönköping, doktorgradsavhandling, 2013 

Marte Blikstad-Balas, Redefining school literacy: prominent literary practices across subjects in 

upper secondary school, Universitetet i Oslo, doktorgradsavhandling, 2013 (pdf) 
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9 KULTURSKOLE 

  

9.1  FELLES PROGRAMPLATTFORM 

Desember 2014 faset medlemskommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes ut sitt gamle 

kulturskoleprogram og gikk over til Speedadmin som Midsund allerede hadde på plass. Dette 

medførte at kommunene nå har en felles plattform som gir et godt fagmiljø, mulighet til felles 

opplæring og storkundefordeler overfor leverandør. 

I nabosamarbeidet Orkidé fases Speedadmin nå inn kommunevis. På Sunnmøre har også de store 

kommunene gått over til plattformen. 

 

Speedadmin er et Skybasert løsning som har mulighet for elev- og foreldrepålogging. Dette medfører 

at medlemskommunene nå har en løsning som ivaretar elevene og foresatte sitt informasjonsbehov 

siden de nå har direkte innsyn i registrerte opplysninger i sin påloggingsløsning. 

Programmet har også funksjonalitet som kan gi foresatte mulighet til å søke om opptak og endre 

tilbud. En løsning som sparer kommunene for ekstrautgifter til skjema fra tredjepartsleverandører. 

  

http://www.molde.kulturskole.no/files/2012/11/l-konferansierer_venter_i_skattkammeret_for_de_gar_pa_scenen_med_andre_bjerke-dikt.jpg
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLi0zr7Y8cgCFaidcgodteEDCA&url=https://nokristiansand.speedadmin.dk/&psig=AFQjCNH10TH_mNxNgb9KxNbW7RMIg7fkmw&ust=1446552021710807
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10 VERKTØYPLATTFORM 

 

ROR-IKT vil i løpet av første del av 2016 kunne tilby Feide og Office 365 til alle elever og ansatte 

innen oppvekst. Office 365 er en løsning som gir elevene full tilgang til alle Officeproduktene med 

egen epostadresse, skylagring med Onedrive, Sharepoint og Skype for business.  

Office 365 er en skybasert tjeneste som kan brukes på alle plattformer.  

Brukerne får: 

 Profesjonell e-post med postboks på 50 GB 

 Skrivebords- og nettversjonen av Office 2016: Outlook, Word, Excel og PowerPoint 

 Én lisens dekker fem telefoner, fem nettbrett og fem PC-er eller Mac-er per bruker 

 1 TB med fillagring og –deling 

 Videokonferanser i HD-kvalitet med Skype for Business 

For å få Office 365 produktene inn i et oversiktlig miljø vil det bli etablert en Skoleportal. Denne 

portalen er rollebasert og det gir elever og lærere tilgang til de verktøyene de har behov for pluss 

egendefinerte lenker til LMS og nettressurser. 

 

Eksempel på portal for en elev 
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10.1  LMS 

ROR-IKT kommunene har i dag ulike LMS løsninger. Kommunene Aukra, Midsund og Molde bruker 

Fronter mens Rauma og Vestnes bruker PedIT. LMS er en løsning som ble introdusert rundt 2006 og 

skulle være en digital plattform for læring. Leverandørene har senere utvidet funksjonaliteten i sine 

LMS og kan i dag tilby bla hjemmesidefunksjonalitet, vurderingsmodul og SMStjenester.  

10.2  PAPIRBASERTE ELLER KUN DIGITALE LÆREMIDLER? 

Ingen av ROR-IKT kommunene har i dag gått over til kun digitale læremidler. Noen skoler har kjøpt 

digitale resurser, men bruker det kun som supplement til den tradisjonelle papirbaserte 

læremidlene.  

Skal ROR-IKT kommunene vurdere kun digitale læremidler er det viktig at dette samkjøres i mest 

mulig grad. Å starte internt i kommunen og bli enig om felles plattform før dette samkjøres på tvers 

av kommunene kan være en start på prosessen. Samles vi om felles system oppnår vi  

storkundefordeler ved innkjøp og support.   

10.3  KODING I SKOLEN 

Å innføre obligatoriske prosjekter i skolen som gir elevene innsyn i programmering er en trend i 

tiden. Enkelte kommuner i Norge har alt nedfelt dette i planene. Også i ROR-IKT kommunene har 

det blitt kjørt noen enkeltprosjekter (First Lego League).  

ROR-IKT ønsker å legge forholdene til rette for at prosjekter rundt koding kan gjennomføres.  

10.4  KLIENTINSTALLERT PROGRAMVARE / SKYBASERTE TJENESTER/PROGRAMMER    

For å effektivisere og forenkle arbeidet er det et stort ønske at medlemskommunene i størst mulig 

grad faser ut klientinstallerte programmer. Skybaserte tjenester/programmer kan brukes på ulike 

plattformer og sparer dataansvarlige, lærere og ROR-IKT for mye tid til installasjoner etc. Kun 

støtteprogrammer som ikke kan erstattes av skybaserte løsninger/tjenester til elever med spesielle 

behov kan avvike fra dette kravet. Er det et reelt valg mellom en skytjeneste og en 

klientinstallasjon skal alltid skytjenesten velges. 
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11 MILJØ FOR DIGITAL UTVIKLING 

11.1  PEDAGOGISK UTVIKLING 

Samfunnet er konstant i utvikling og nye tekniske løsninger, nye tanker og trender medfører at 

dagens pedagogiske praksis hele tiden blir utfordret. ROR-IKT har som mål at medlemskommunene 

skal ha utstyr, infrastruktur og teknisk støtte som underbygger prosessen for digital utvikling. 

For å ivareta sikkerheten i nettverket og sikre at installerte programvarer på de kommunale 

maskinene er riktig lisensiert, er lærere underlagt de samme policybegrensningene som resten av de 

ansatte i kommunen.  

For at skolene skal få rom til utprøving og testing av nye programmer vil ROR-IKT legge til rette for 

prosesser som gjør dette mulig. Siden utviklingen går mot kun nettbaserte ressurser vil det ikke 

være så mange programmer som krever lokal installering. Må det til lokal installering meldes ønsket 

inn som en vanlig supportsak. Ønsket blir så vurdert av IKT koordinatorgruppen og verifisert av ROR-

IKT i forhold til lisensiering og om dette medfører ekstra arbeid/support. Når programvaren er 

godkjent vil skolene kunne installere dette fra Programvaresenteret (System Center) på sin PC. 

Med en slik løsning vil vi få til en helhetlig tenking der skolene/kommunene samler seg om felles 

løsninger.  

ROR-IKT ønsker: 

 å arbeide for at flest mulig ressurser skal være nettbasert og kunne arbeides med i 

nettleser uavhengig av operativsystem der Feide skal gi tilgang til ressursene.  

 å etablere en administrasjonsløsning for mobile enheter som i oppvekstområdet i hovedsak 

er nettbrett. Dette er spesielt viktig dersom skoler/kommuner velger nettbrett som redskap 

i undervisningen. 

 å arbeide for at kommunene etablerer en delingskultur som kan bidra til at vi får en felles 

tankegang og større fagmiljø innenfor de ulike fagområdene. Dette er spesielt viktig dersom 

kun digitale læremidler blir etablert. 

11.1.1  STØRRE UTVIKLINGS- OG FAGMILJØ 

Fra å være en skole med egne utviklings- og fagmiljø kan medlemskommunene nå være en del av et 

stort utviklingsmiljø som bedre kan dra nytte av de idéene og fagpersonene som er i samarbeidet.  

Felles systemer/plattformer åpner for store muligheter til skoleutvikling dersom det etableres 

egnede arenaer til det. Det er mange fremtidsrettede prosjekter som er satt i gang rundt om i 

skolene, men det er ikke etablert en god delingskultur. Dersom denne trenden kan snus har 

medlemskommunene mulighet til hente ut mange gode prosjekt som kan bidra til ønsket 

skoleutvikling. Målet må være at en slik delingskultur blir etablert i løpet av 2016. 
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12 GEVINSTREALISERING 

12.1  FELLES INNKJØPSORDNINGER 

Som storkunde vil medlemskommunene i ROR-IKT kunne dra fordeler ved nyanskaffelser av teknisk 

utstyr og programvare. Dette fordrer at medlemskommunene samler seg om felles løsninger. Felles 

innkjøp gir også fordeler i form av større påvirkningskraft i forhold til support og endringsforslag i 

programvare.  

12.2  REDUSERTE UTSKRIFTSKOSTNADER 

Skolene har i dag et utskriftregime som medfører store utgifter til utskrift og kopiering. Dersom 

maskintettheten øker og skoleportalen blir brukt aktivt vil dette kunne frigjøre ressurser som kan 

brukes til maskinvare eller undervisning.  

12.3  FELLES STRATEGIER 

Ved å innføre felles utviklingsstrategier har medlemskommunene mulighet til å styre 

skoleutviklingen mot nye mål. Fagmiljøet vil da kunne bli enig om prosesser som skal til for nå de 

målene eierne ønsker. 

 

13 KILDELISTE 

Senter for IKT i utdanningen 

Horizonrapporten fra New Media Consortium og EU (IPTS) 

Konturene av fremtidens skole. http://blogg.iktsenteret.no/content/20141009/konturene-av-

fremtidens-skole 

Rektorens rolle i den digital utvikling i skolen - http://skoleledelse.no/mastergrader/2014/odd-a-

skogsholm-2014.pdf 

Lego programmering: http://www.lego.com/nb-no/mindstorms  

Lær Kidsa Koding: http://www.kidsakoder.no/kodeklubben/  

NRK om Lær Kidsa Koding: http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19726  
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14 STÅSTEDSANALYSE 

 

14.1  AUKRA 

 
Aukra kommune har to kommunale grunnskoler og en kulturskole. 

 

Gossen barne- og ungdomsskole er en 1. - 10. skole som ligg i kommunesenteret Falkhytten på øya 

Gossa i Aukra kommune. Skolen var ferdigstilt sommeren 2013, og samla for første gang alle elevene 

fra hele øya i en skole. Det er ca. 350 elever ved skolen. 

Julsundet skole er en grunnskole med 1. – 10.årsstrinn. Skolen gir opplæringstilbud for 

ungdomsskoleelever fra Søre Fræna, hjemmehørende i skolekrinsen Aureosen.  I dag utgjør disse 

elevene 27 % av den totale elevmassen, og 57 % av ungdomstrinnet. Det er i alt i alt 193 elever ved 

skolen. 

Kommunen har følgende status på antall elever og antall digitale enheter (PC og nettbrett): 

Barnetrinnet   

Antall elever: 218 Antall PC: 44 Antall nettbrett: 40 

Mellomtrinnet   

Antall elever: 146 Antall PC: 88 Antall nettbrett: 10 

Ungdomstrinnet   

Antall elever: 190 Antall PC: 187 Antall nettbrett: 15 

 

Dette gir følgende måltall for maskinvaretetthet pr elev: 

Status i dag 
Måltall pr 
elev 

Barnetrinnet 2,6 

Mellomtrinnet 1,5 

Utrinnet 0,9 

 

Måltallene viser at kommunen i dag har tilstrekkelig med digitale enheter til å oppfylle ønskene i denne 

IKT strategiplanen.  

  

http://www.aukra.kommune.no/
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14.2  MIDSUND  

 

Midsund har to kommunale grunnskoler, en privatskole og en kulturskole. 

Midsund skule er en fulldelt 5 til 10 skole med om lag 165 elever.  

Reknes skule er en fulldelt 1. – 4. trinn skole med 83 elever. Den fulldelte skolen ligg ute på utsida 

av Otrøya.  

 

Kommunen har følgende status på antall digitale enheter (PC og nettbrett): 

Barnetrinnet   

Antall elever: 84 Antall PC: 25 Antall nettbrett: 0 

Ungdoms- og mellomtrinnet   

Antall elever: 166 Antall PC: 66 Antall nettbrett: 0 

 

Status i dag 
Måltall  pr 
elev 

Barnetrinnet 3,4 

Mellom- og 
utrinn 2,5 

 

På Midsund skule deler alle elevene maskinene skolen disponerer. Derfor er mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet summert sammen og måltallet beregnet ut fra elevantallet i 5. – 10. trinn. 

Skal kommunen oppfylle ønskene i denne planen i forhold til måltall må antall maskiner økes fra 

dagens 91 til 167 maskinenheter. Dette medfører en rullering av 42 maskinenheter i året når ønsket 

måltall er nådd. 

  

http://www.midsund.kommune.no/
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14.3   MOLDE 

 
Molde har 7 barneskoler, 3 kombinerte skoler, to ungdomsskoler, en privatskole, voksenopplæring 

og kulturskole. 

Bekkevoll ungdomsskole 8. – 10. trinn Langmyra 1. – 7. trinn 

Bergmo ungdomsskole 8. – 10. trinn Nordbyen skole 1. – 7. trinn 

Bolsøya skole 1. – 7- trinn Sekken oppvekstsenter 1. – 10. trinn 

Kleive oppvekstsenter 1. – 7- trinn Sellanrå skole 1. – 7. trinn 

Kvam skole 1. – 7- trinn Skjevik barne- og ungdomsskole 1. – 10. trinn 

Kviltorp skole 1. – 7- trinn Vågsetra barne- og ungdomsskole 1. – 10. trinn 

 

Kommunen har følgende status på antall digitale enheter (PC og nettbrett): 

  Pcer  Bærbare Ipad Totalt Måltall 

Kvam skole   1 39 14 54 3,1 

Sellanrå skole  0 45 107 152 2,3 

Langmyra skole 30 80 5 115 4,0 

Nordbyen skole  15 35 2 52 5,5 

Kviltorp skole 0 30 0 30 14,2 

Bolsøya skole 0 28 5 33 2,1 

Kleive oppvekstsenter 12 13 0 25 2,7 

       

Skjevik b og u skole 4 26 0 30 7,1 

Vågsetra b og u skole 0 105 5 110 2,4 

Sekken Oppvekstsenter 8 3 4 15 1,6 

       

Bergmo u-skole 70 56 0 126 2,4 

Bekkevoll u -skole 31 300 3 334 1,3 

       

 Totalt:  171 760 115   

Tilleggsinformasjon: Skjevik barne- og ungdomsskole har flere eldre pcer, men de er meget 

ustabile. Mange av maskinene i oversikten er over 5 år. 

Måltallet er antall elever pr digital enhet. Lavt måltall viser at skolen har bra med utstyr. Som 

tallene viser har Molde kommune en del skoler med høye måltall. Når det i tillegg er mange 

maskiner som er over 5 år, har kommunen utfordringer med å senke måltallet og sikre økonomi til å 

dekke ønsket rullering/utskifting. Ut fra elevtallet og fordeling på barne-, mellom- og ungdomstrinn 

har kommunen behov for 1770 maskinenheter mot dagens 1076 for å nå ønskene i denne planen.  

  

http://www.molde.kommune.no/
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14.4  RAUMA 

 

Rauma har 3 barneskoler, 2 kombinerte skoler, en ungdomsskole, en privatskole, voksenopplæring 

og kulturskole. 

Vågstranda oppvekstsenter 1. – 7. trinn Åndalsnes ungdomsskole 8. – 10. trinn 

Måndalen oppvekstsenter 1. – 10 trinn Isfjorden oppvekstsenter 1. – 7. trinn 

Åndalsnes oppvekstsenter 1. – 7. trinn Åfarnes oppvekstsenter 1. – 10. trinn 

 

Kommunen har følgende status på antall elever og antall digitale enheter (PC og nettbrett): 

Barnetrinnet   

Antall elever: 326 Antall PC: 54 Antall nettbrett: 25 

Mellomtrinnet   

Antall elever: 281 Antall PC: 55 Antall nettbrett: 10 

Ungdomstrinnet   

Antall elever: 259 Antall PC: 104 Antall nettbrett: 37 

Dette gir følgende måltall for maskinvaretettheten: 

Status i dag 
Måltall pr 
elev 

Barnetrinnet 4,1 

Mellomtrinnet 4,3 

Utrinnet 1,8 

 

Skal kommunen opp på ønsket måltall i denne IKT strategiplanen må det suppleres med følgende 

antall enheter pr trinn. 

Trinn 

Behov 
antall nye 
enheter 

Barnetrinnet 30 

Mellomtrinnet 76 

Utrinnet 118 

 

Kommunen er oppe i en utskiftingsfase der mye utstyr som er i bruk skal fases ut. Dette er i 

hovedsak maskiner som har XP som operativsystem. 

Dersom kommunen supplerer med 223 enheter for å nå måltallet, vil antall enheter i 

rulleringsplanen økes til 109 enheter. Kommunen har et etterslep i forhold til rullering.  Dette 

medfører at det er en del maskiner som er eldre enn 4 år og som kan være problematisk å holde i 

drift i en opptrappingsperiode. 

https://www.rauma.kommune.no/


Tittel: Digitaliseringsst-oppvekst Versjon:3.0 Status: Klar for bestillerutvalg og styre 

Godkjent dato:  Godkjent av:  Dok. ansvarlig: ROR-IKT/faggruppe skole 

  

 

 37 

  



Tittel: Digitaliseringsst-oppvekst Versjon:3.0 Status: Klar for bestillerutvalg og styre 

Godkjent dato:  Godkjent av:  Dok. ansvarlig: ROR-IKT/faggruppe skole 

  

 

 38 

14.5  VESTNES 

 
Vestnes har 4 kommunale grunnskoler, en privatskole, voksenopplæring og kulturskole 

Fiksdal oppvekstsenter med 53 elever på 1. – 7 årstrinn. 

Tomrefjord skule med 229 elever på 1. – 10. årstrinn. 

Helland skule med 403 elever på 1. – 10. årstrinnet. 

Tresfjord oppvekstsenter med 38 elever på 1. – 7. årstrinnet. 

Kommunen har følgende status på antall elever og antall digitale enheter (PC og nettbrett): 

Barne- og mellomtrinnet   

Antall elever: 501 Antall PC: 168 Antall nettbrett: 0 

Ungdomstrinnet   

Antall elever: 246 Antall PC: 87 Antall nettbrett: 0 

 

Status i dag 
Måltall pr 
elev 

Barne- og 
mellomtrinnet 3,0 

Utrinnet 2,8 

 

Kommunen er oppe i en utskiftingsfase der mye utstyr som er i bruk skal fases ut. Dette er i 

hovedsak maskiner som har XP som operativsystem. I tillegg har kommunen noen nettbrett som blir 

brukt til spesialundervisning. Disse er ikke tatt med i listen. 

Skal kommunen nå ønsket måltall i denne planen må de ha en maskinpark på 451 enheter mot 

dagens 255. Dette vil medføre at rulleringsplan må oppjusteres til utskifting av 113 maskinenheter i 

året når kommunen har nådd ønsket måltall.   

http://www.vestnes.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=5084&Category.ID=592
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15 VEDLEGG 1 UTFYLLENDE INFORMASJON OM IKT I BARNEHAGEN 

Kilde Barnehagemonitor 2013 laget av Senter for IKT i utdanningen. 

15.1.1  HISTORISK TILBAKEBLIKK  

Idéheftet Kvardagsteknologi og EDB i barnehagen (Askland, 1989) var første gang moderne teknologi 

ble tatt opp i barnehagesammenheng. Heftet var ment som et hjelpemiddel i pedagogisk arbeid 

med barn i alderen 4–9 år, og kom ut i forbindelse med Forbruker- og administrasjonsdepartementet 

sitt forsøk med skolestart for seksåringer.  

Rammeplan for barnehagen (Barne- og familiedepartementet, 1995) omtalte 

informasjonssamfunnet, bildemediene og datateknologien som var på vei inn i lekens verden. 

Barnehagen skulle følge opp teknologiske erfaringer som barn hadde med seg hjemmefra, og 

gjenspeile og skape sammenheng i barns opplevelser. Data ble introdusert som noe barna kunne 

bruke, og det var «særlig viktig å oppmuntre jentene til å prøve seg». Teknologi ble omtalt under 

fagområdet Natur, miljø og teknikk.  

I prosessen med å revidere rammeplanen fra 1995 ble det anbefalt å «vurdere mulighetene som 

utviklingen innen IKT representerer innenfor barnehagefeltet» (Søbstad mfl., 2004). Forslaget til ny 

rammeplan omtalte medier og IKT som et viktig tema. De var «betydningsfulle kulturelle fenomener 

i det moderne samfunnet og skal derfor også fremstå som en naturlig del av barnehagens 

hverdagsliv» (Moser mfl., 2005). 

Digitale verktøy, medier og teknologi er en del av rammeplanen for barnehagens innhold og 

oppgaver. Dette innebærer at de pedagogiske aktivitetene i barnehagen skal inneholde bruk av 

digitale verktøy (Kunnskapsdepartementet, 2011).  

Det er mange måter å bruke digitale verktøy på i barnehagens pedagogiske arbeid, og aktivitetene 

vil alltid være påvirket av kontekst, verktøy og hvem som bruker dem.  

15.1.2  NYE SIGNALER OM IKT I BARNEHAGENE  

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kom i 2006 og ble revidert i 2011. Barna i 
barnehagen burde nå få oppleve at digitale verktøy kunne være en kilde til lek, kommunikasjon og 
innhenting av kunnskap. Digitale verktøy, medier, teknikk og teknologi hadde fått plass under flere 
fagområder. Kunnskapsdepartementet fikk dessuten utarbeidet en serie hefter til inspirasjon og 
refleksjon i arbeidet med ulike tema, deriblant et temahefte om IKT i barnehagen (Bølgan, 2006).  

Stortingsmeldingen Kvalitet i barnehagen (Kunnskaps-departementet, 2009) har et eget 
underkapittel om IKT i barnehagen. Det å beherske digitale verktøy blir omtalt som viktig. IKT er et 
ledd i kvalitets- og innovasjonsarbeidet i barnehagen og kan motvirke digitale skiller blant barn og 
bidra til sosial utjevning. Også stortingsmeldingen Framtidens barnehage (Kunnskapsdepartementet, 
2013a) omtaler behovet for digital kompetanse i barnehagen.  

Bruk av IKT blir omtalt som et ledd i kvalitets- og innovasjonsarbeidet i barnehagen. Barnehagen 
skal være i stand til a ̊ møte nye krav og utfordringer, noe som innebærer kontinuerlig 
kvalitetsutvikling (Kunnskapsdepartementet, 2009). IKT er omtalt som ett av flere 
gjennomgangstemaer i evalueringen av kompetansestrategien 2007–2010 (Asplan Viak & Fafo, 2011), 
men det er uklart om opplæringen er gitt som enkeltstående kurs, har inngått som en del av de 
etablerte satsningsområdene eller om oppdragsgiver har hatt en plan for satsing på digitale 
kompetanse. Gotvassli mfl. (2012) kartla kompetansebehov i barnehagen, slik det ble vurdert av 
eier og ulike grupper ansatte. Blant de ansatte mente 42 % at de hadde størst behov for 
kompetanseheving innenfor området IKT i arbeidet i barnehagen. Siden 2008 har 
Kunnskapsdepartementet arbeidet med å videreutvikle og styrke barnehagen, både som pedagogisk 
institusjon og som lærende organisasjon. Dette arbeidet blir videreført gjennom Kompetanse for 
framtidens barnehage: Strategi for kompetanse og rekruttering2014–2020 
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(Kunnskapsdepartementet, 2013b). Her blir bruk av digitale verktøy omtalt blant flere temaer som 
barnehagens ansatte kan arbeide med. Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av disse 
verktøyene vil inngå i alle satsningsområdene. 

16 VEDLEGG 2 ADVARSLER FRA FAGMILJØET 

16.1.1  KORT OPPSUMMERT ADVARSLER FRA FAGMILJØET 

16.1.1.1 DIGITAL ALZHEIMER 

I utenlandske media skrives det for tiden om unge mennesker som glemmer mye. Og at dagens unge 

bruker mobiltelefonen til å huske telefonnummer og avtaler. At vi bruker GPS for å huske veien. At 

vi blir så oversvømt med informasjon at vi stadig tyr til flere digitale verktøy for å huske. For en del 

mennesker er dette problematisk, og leger har gitt navn på de verste tilfellene: Digital Alzheimer’s 

disease eller digital demens. 

Språkprofessor ved Universitet i Stavanger Sylfest Lomheim advarer og sier: – Jeg vil ikke si at 

nettbrett i skolen bør være forbudt. Spørsmålet er hvordan elevene bør bruke nettbrettene, sier 

Lomheim. 

16.1.1.2 SYNSPROBLEMATIKK 

Optikere slår alarm om at bruk av nettbrett i skoler og barnehager kan gi flere barn synsproblemer. 

Generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo sier der er en sammenheng mellom 

nærarbeid og det å bli nærsynt. Unge som leser mye, blir ofte mer nærsynt enn de som ikke gjør 

det.  

Om barn og unge skal bruke nettbrett i barnehagen mener Haugo at det er svært viktig med et 

samarbeid mellom foreldrene og instansene.  

16.1.1.3 NAKKE- OG SKULDERPROBLEMER 

Flere norske barn behandles nå for «nettbrettnakke». Kiropraktorer og fysioterapeuter advarer mot 

at unge sitter med mobiltelefon eller nettbrett i lengre perioder. Muskler i nakke og skuldre blir da 

overanstrengt og det kan føre til hodepine.  

 

 


