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Høringsdokument for IKT strategiplan for 
oppvekst og kulturskole i ROR-IKT 
Innledning 
Kommunene Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma og Molde inngikk interkommunalt samarbeid på IKT-

området 01.01.2014. (ROR-IKT). Medlemskommunene har et stort felles behov for å utvikle og 

effektivisere kommunens interne prosesser og tjenesteproduksjon og å møte forventninger om digitale 

tjenester. 

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. 

Dette er første strategiplan som dekker hele 

oppvekstsektoren fra 0 til 16 år.  

Siden dette er en plan som gjelder frem til 2021 er det viktig 

at alle som har interesse for strategien rundt oppvekst og 

utdanning får mulighet til å komme med synspunkter om 

planen. Er du selv i utdanningsløpet, er foresatt til barn i 

barnehage eller skole, foreldrerepresentant i FAU, 

fagforeningsrepresentant, politiker, har økonomisk ansvar 

eller har stor interesse for utdanningsløpet, da er det deg vi 

ønsker å få høringsuttalelser fra.  

Hva ønsker vi å få tilbakemeldinger om: 

 Er det noe viktig du mener mangler? 

 Er du uenig i strategiske valg? 

Hva er en strategisk plan 
En strategisk plan er et styringsdokument. Planen formulerer mål for hva ROR-IKT 

medlemskommunene forventer å oppnå innenfor fagområdet oppvekst i perioden 2017-2021 og er 

et overbyggende dokument. 

Planen bygger på vedtatte statlige og kommunale planer. Strategisk plan inneholder ikke konkrete 

tiltak for den enkelte enhet, men overordnede mål og føringer.  

Visjon 
ROR-IKT har som mål å tilby tjenester og fellesløsninger som er innovative og 

fremtidsrettede, og arbeide for at medlemskommunene sin satsing på IKT er helhetlig og 

målrettet. 



 
 

2 

Målene i strategiplanen er: 
 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 administrasjonssystemer 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 

Noen av hovedområdene i strategiplanen. 
Digital dialog/selvbetjening 
Medlemskommunene ønsker å utvikle de digitale tjenestene til innbyggerne, organisasjonene og 

næringslivet 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.  

Kompetanse 

ROR-IKT ønsker å legge til rette for at kommunene etablerer gode rutiner for å sikre at ansatte har 

nødvendig kompetanse og at nyansatte får nødvendig 

oppfølging.  

Videre ønsker ROR-IKT å samarbeide tettere med de 

som har kommunalt IKT-ansvar og IKT-ansvarlige på 

skolene og i barnehagene i kommunene, slik at de får 

tilført nødvendig kompetanse og får overført sin 

kompetanse til servicedesken. 

Ansvar (s. 17 i planen) 
 

 

 

 

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. 
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Teknisk (s.18 i planen) 
ROR-IKT sitt ansvar er å sørge for gode innkjøpsavtaler, sikker drift, tilstrekkelig 

dimensjonert nettverk og effektiv supporttjeneste. 
 

  

 

 

Barnehagene  
Det er viktig at barna i barnehagen tidlig får møte digitale verktøy som kilde til lek, kommunikasjon 

og innhenting av kunnskap. Ledelse og ansatte må sikres gode digitale løsninger både i det 

administrative arbeidet og i det pedagogiske arbeidet med barna. Derfor må tilstrekkelig nettilgang 

og infrastruktur, digitale verktøy, programvare og digital kompetanse prioriteres først. 

Strategiplanen lister opp hva som bør være minimumsoppsettet av digitale verktøy.  

Ansvar (s.23 i planen) 
 

 

 

 

 

 

Grunnskole og voksenopplæring 

Verktøyplattform 
ROR-IKT har ambisjoner om å tilby det nyeste og mest fremtidsrettede løsningene. Derfor har ROR-

IKT ønske om å tilby Office 365 med epost til samtlige elever, en skoleportal som samler alle 

nettressursene og Feide. Tilsvarende må barnehagene sikres gode og felles løsninger for 

barnehageadministrasjon, både for å ivareta kommunenes oppgaver som barnehagemyndighet og 

behov i den enkelte barnehage.  

 

Gjennom en sentral innkjøpsordning sikrer vi 

at kommunene har en felles plattform som 

kan administreres. Noe som også sikrer 

stabilitet og sikkerhet. 

 

 

 

 

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.  

 

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.  
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Faggruppe oppvekst og utdanning mars 1017 

Siv Janne Håseth-Eik, leder faggruppe/rådgiver oppvekst Midsund kommune 

Marianne Bolghaug, pedagogisk rådgiver Aukra 

Bo Nielsen, rådgiver fagseksjon skole Molde kommune 

Kåre Johan Straume, skolesjef Rauma kommune 

Paul Magne Eidhammer, kommunalsjef oppvekst Vestnes kommune 

Per Håvard Frilund, rådgiver ROR-IKT 

 

 


