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Spørgsmål:  
Hvordan uddanner vi vores elever til 
fremtiden udfordringer? 
 
Får eleverne de rette kompetencer? 
 
Hvordan ruster vi vores folkeskole til at 
løfte opgaven? 
 
               

 
 

Vi ønsker elever, der kan innovere og skabe konkret værdi både for 
sig selv og for andre ved hjælp af teknologi og digitale løsninger 
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Anbefaling 2, Digitalt vækstpanel 2017. 

"Informatik skal indføres som et 
selvstændigt obligatorisk fag i folkeskolen fra de 
tidlige år og frem" 

 

Anbefaling 3, Digitalt vækstpanel  2017. 

"Øget anvendelse af digitale teknologier 
og læringsværktøjer på tværs af fag" 
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Dannelse og kompetencer i "Industri 4.0" - hvorfor skal 
folkeskolen på banen?  

 

It går fra at være en  

understøttende teknologi til 

at være en videnskab 

 

 



Afsæt 

Investering i hardware 1:1 

Fiberring, oprydning i ”lokale løsninger” 

Velfungerende it vejledernetværk 

Minuddannelse som læringsplatform 

Office 365, samarbejdsværktøj for elever og personale 

Digitale læremidler - online portaler og prøver 

Computerne anvendes i undervisning på alle niveauer (digital skoletaske) 

Toolcamp – 21.CLSkills, teknologi og innovation 

 

Øko til udvikling af indsatsen 

6 mill. til TekX 

0.6 mill til kommunal T&I konsulent 

0.6 mill. til ressourceopskrivning på skolerne 
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Tek X (TeknologiXperimentariet) 
Er centralt placeret (Egegårdsvej 41) 

Flere klasser på én gang, samskabelse og videndeling 

En rugekasse for ny pædagogik, didaktik og læring 

Indeholder digitale teknologier, men også papir, lim og saks 

• Læringsteknologier brugt kreativt og 
innovativt til at løse lokale og 
globale udfordringer 

• Styrket virksomhedssamarbejde omkring 
konkrete udfordringer – og sponsorater 

• På sigt – ungdomsuddannelser, foreninger m.v.  



 

Eksempler fra skolerne undervisning 

• Matematikkens dag, Hendriksholm Skole 
https://www.youtube.com/watch?v=MNN1x6tOvMI&li
st=PLT4cOw5jg78Q1bQOrbQfzC5KR-WLqw23i 
 

• Toolcamp 
https://www.facebook.com/david.gardetschertok/vide
os/oa.1095430787261204/10215391846847553/?typ
e=3&theater&ifg=1 

•   
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Og hvad gør I? 



 

Udvikling af indsatsen  

- Hvad gør vi 

• Udvikling af lokalt samarbejde 
• Fx Toolcamp 
• Projektopgaven – i erhvervsperspektiv 
• Virksomhedsbesøg 
• … 

 
 

 



 

Kontakt for yderligere info 

Kirsten Hegner, konsulent for Åben 
Skole 
Mail: cn24242@rk.dk Tlf: 36377721 
 
Lene Rosendal Mortensen, 
chefkonsulent Skole 
Mail: cn 18385@rk.dk Tlf.: 36377627 

 
 


