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1. En ny tid for barn og unge i Stange
Vi står i dag ovenfor store samfunnsendringer. De fleste mennesker er i dag avhengig av å
kunne bruke teknologi for deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Dagens barn og unge er de
som i framtida skal kunne se løsninger innen teknologi og kunne lede den digitale utviklingen.
Vi må derfor sørge for at barn og unge innehar kompetanse som gjør dem i stand til å oppleve
livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Som kommune har vi
et ansvar for å legge rammen slik at IKT utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av
opplæringen.
Stangebarnehagen og Stangeskolen skal ha et inkluderende lek- og læringsfellesskap med en
grunntanke om at alle barn lærer med rett hjelp og støtte. Det betyr at vi skal ha en tydelig målog resultatoppfølging av både faglig og sosial utvikling. Gjennom fylkesmannens satsing,
Kultur for læring, skal lærere, ledere og barnehage/skoleeiere sammen videreutvikle kvaliteten
på barnehager og grunnskoler gjennom å videreutvikle kollektive kulturer og profesjonelle
læringsfellesskap.
Modellen under viser hvordan vi jobber for å skape helhet og sammenheng i opplæringen av
barn og unge i Stange. En tydeliggjøring av oppdraget og hva som ligger under standard for
pedagogisk praksis beskrives nærmere i de to neste kapitlene i dette strategidokumentet.

Bilde 1: Oppvekstmodell for Stange kommune
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2. Nasjonale og lokale føringer
Teknologi er nødvendig både for den enkelte innbyggers hverdag og storsamfunnets
håndtering av store og komplekse prosesser står det i Stortingsmelding 27 Digital Agenda for
Norge (Kommunal- og moderniseringsdepartementet , 2016). Regjeringen peker på fem
hovedprioriteringer for samfunnet i. Alle de fem prioriteringene som regjeringen løfter fram
henger sammen med og vil også ha konsekvenser for barn og unges utdanningsløp.

Bilde 2: Kommunal- og moderniseringsdepartemente

Den digitaliseringen som regjeringen legger opp til i Digital agenda for Norge vil på mange
måter kunne endre måten vi kommuniserer og arbeider på. Evnen til å kunne orientere seg i
uoversiktlige og tvetydige situasjoner, og bearbeide kompleks informasjon vil bli enda viktigere
enn det er i dag. Personlige egenskaper og omstillingsevne er viktige egenskaper for
attraktiviteten i arbeidsmarkedet. Kreativitet og kommunikasjon på tvers av fag vil være
nødvendig for å kunne delta i et samfunns- og arbeidsliv i kontinuerlig endring. Begrepet
livslang læring favner læring på alle arenaer for alle aldersgrupper. Digital kompetanse spiller
en stadig viktigere rolle for å oppnå dette.
KS har utarbeidet en egen Digitaliseringsstrategi basert på regjeringens Stortingsmelding 27.
KS har i tillegg utarbeidet en tilhørende del som detaljerer og konkretiserer hvordan målene
skal nås innenfor de ulike tjenesteområdene. Visjon for oppvekstområdet sier at «Kommunene
og fylkeskommunene tar ansvar for at barn og unge i barnehage og skole rustes for å møte
dagens og framtidas behov gjennom å utvikle digital kompetanse» (KS, 2017).
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KS sine mål for kommuner og fylkeskommuner er lagt til grunn i den interkommunale
digitaliseringsstrategien som gjelder for Stange kommune (Interkommunal
digitaliseringsstrategi, 2017). Kommunene som er tilsluttet dette samarbeidet, sammen med
Hedmark IKT (HIKT), vil forholde seg til felles tiltak som vil bli utviklet av KS innen
strategiperioden for kommunene.
Digitaliseringsstrategien for Stange kommune og de øvrige kommunene i HIKT-samarbeidet
har pekt ut noen mål som er gjeldende fram mot 2020.
HIKT-kommunene skal:






Ha nødvendig kompetanse, systemer og utstyr til å gjennomføre endringsprosesser
som inkluderer digitalisering
Gi våre innbyggere bistand i praktisk bruk av digitale løsninger
Ha ledere med kompetanse til å gjennomføre strategiske prosesser som inkluderer
digitalisering
Ha ansatte med nødvendig digital kompetanse for å utføre jobben sin
Ha ansatte som digitale endringsagenter

Bilde 3: Nasjonale og lokale dokumenter
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3. Profesjonsfaglig digital kompetanse
Lærere og barnehagelærere som skal ta i bruk teknologi i sin pedagogiske praksis må alltid
vurdere hva som skal oppnås og hvilke verktøy som er mest hensiktsmessig å velge. Det
dreier seg om å ha «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at lærere og
barnehagelærere må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør dem i stand
til å kunne tilpasse den pedagogiske praksisen i tråd med utviklingen som skjer i samfunnet.
Rammeverk for lærerens profesjonsfaglig digitale kompetanse (PfDK) (Utdanningsdirektoratet,
2017) vektlegger at teknologien skaper nye utfordringer for lærerens arbeidsmetoder i
pedagogisk, didaktisk og administrativ sammenheng, barn og unges digitale dannelse, samt
utvikling av deres fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter. Det er viktigere enn
noensinne at barn og unge ikke bare er passive konsumenter av produkter, tjenester og
informasjon, men at teknologien tas i bruk på en hensiktsmessig måte. Det skal settes i gang
prosesser som motiverer barn og unge så mye at de selv skaper noe.

Bilde 4: Visualisering av rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse
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3.1. Teknologi i skolen
Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen, Framtid, fornying og digitalisering,
(Kunnskapsdepartementet, 2017) hevder at nyere forskning gir oss bedre svar enn tidligere på
hva som skal til for at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal gi merverdi for
elevenes læring. Best effekt fås gjennom helhetlig satsing. Der hvor IKT er implementert som
en planlagt og integrert del av læringsmiljøet, kan skolen oppleve at læringsresultatene blir
bedre. Men det forutsetter at skolen har klare mål, undervisningsopplegg og tilgang på digitale
læremidler og utstyr. Lærerne må ha kompetanse og skoleeier må sørge for støtte av tekniske
ressurser, både til administrasjon og til organisering av læringsarbeidet.
Mulighetene med ny teknologi gir nye måter å samarbeide og samhandle på, og kan sette i
gang arbeidsmåter på en engasjerende måte. Når elever og lærere samarbeider,
lærer med og ikke av teknologien, gir det også dypere og mer læring (Norberg, 2013).
I fagartikkelen Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen peker høgskolelektor
Ellen Romstad på at «når alle får tilgang til de samme verktøyene med god, pedagogisk og
didaktisk tilnærming er det førstes da vi kan snakke om tilpasset opplæring» (Romstad, 2018).
Hun poengterer også at når teknologi kobles sammen med gode undervisningsopplegg og
læringsaktiviteter så kan dette gi elevene den grunnmuren de trenger.
Teknologiens inntog og hvilken plass denne skal ha i både skole og barnehage har vært svært
omdiskutert. Nyere nordisk forskning på bruk av iPad 1:1 i klasserommet (Isa Jahnke, 2017)
peker på hvilke forhold som må ligge til rette for at teknologien skal kunne bidra til både økt
læringsutbytte og bedre kvalitet på den pedagogiske praksisen. Studien Jahnke utførte har
munnet ut i en ny terminologi kalt for Digital didaktisk design (DDD). Denne teoretiske
tilnærmingen peker på fem komponenter som svært viktige når teknologi skal tas i bruk i en
pedagogisk kontekst. De fem komponentene som må ivaretas er:
1.
2.
3.
4.
5.

Læringsmål og kriterier
Meningsfull læringsaktivitet
Integrering av digital enhet
Underveisvurdering
Roller og sosiale relasjoner

DDD-tilnærmingen kan sammen med Udir sin omtalte bruk av «den gode økta» sees i
sammenheng med vår standard for pedagogisk praksis som blir beskrevet i neste avsnitt.
Både DDD og den pedagogiske standarden er sentral i innføringen av læringsbrett i
Stangeskolen. Forventede og oppnådde resultater følger i årlig budsjettdokument og
tilstandsrapport.
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3.1.1 Standard for pedagogisk praksis
En felles standard for pedagogisk praksis skal bidra til å nå målet om inkluderende lek og
læringsfellesskap. I Stange er dette en felles målsetting for hele oppvekstsektoren.
Stangeskolen har jobbet fram en standard for pedagogisk praksis basert på prinsippene fra
vurdering for læring, metodisk bruk av teknologi og andre verktøy i klasserommet. Den er også
i stor grad basert på overordnet del av læreplanen.
Standarden skal bidra til økt kvalitet i læringsarbeidet og sørge for utjevning av forskjeller
mellom skolene våre. Samtidig skal den bidra slik at lærerne legger opp til variasjon i
undervisningen gjennom bruk av ulike redskaper og teknologi. Læreren må derfor ha riktig
kompetanse og forståelse for hvilke redskap eller type teknologi som er mest hensiktsmessig å
velge framfor noe annet.
Arbeidet med implementeringen av standarden ble påstartet skoleåret 2018/2019 og den er en
viktig del av det endringsarbeidet som er satt i gang. Standarden er å finne i sin helhet på
kommunens hjemmeside, se url i referanselisten bakerst i dette dokumentet (Stange
Kommune, Oppvekst, 2018).

Bilde 5: Standard for pedagogisk praksis - plakat

8

3.2. Digital praksis i barnehagen
Bruk av digitale verktøy i barnehagens praksis er ikke et nytt tema. Allerede i 1996 lå det
føringer for at barnehagene burde ta i bruk EDB. I 2006 ble digitale verktøy beskrevet som noe
barnehagene burde bruke som kilde til lek, læring og innhenting av informasjon
(Kunnskapsdepartementet, 2006). I 2017 kom ny rammeplan som bygger på stortingsmelding
19 som sier at barnehagesektoren skal utvikles i «takt med de endringer som skjer i samfunnet
og de behov som dagens og fremtidens barn og småbarnsforeldre har»
(Kunnskapsdepartementet, 2015). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
(Utdanningsdirektoratet, 2017) stiller i dag tydelige krav til personalet når det gjelder digital
praksis og bruk av teknologi og media sammen med barna.
Digital praksis er ett av temaene som trekkes fram i rapporten Spørsmål til Barnehage-Norge
2018 (Trøndelag forskning og utvikling, 2019). I denne TFoU-rapporten kommer det frem at
«som følge av ny rammeplan ser styrere og eiere mest behov for kollektive tiltak for hele
personalgruppen. Både styrere, eiere, og kommunene som lokal barnehagemyndighet ser
størst kompetansebehov innenfor området barnehagens digitale praksis og ledelse av
kollektive utviklings- og endringsprosesser» (ss. 50 - 51).
Funnet fra TFoU-rapporten stemmer godt med egen undersøkelse som ble utført høsten 2018
i Stangebarnehagene. Vi ser at det er stort behov for et kompetanseløft for å ta i bruk teknologi
i barnehagen på en pedagogisk måte. Eksempel på digitale verktøy som brukes pedagogisk
kan være et håndholdt mikroskop som kan brukes til å utforske småkryp, blader, innsekter og
mye annet som barna er opptatt av. Det finnes også mange ulike program på nettbrett som
kan tas i bruk slik at barna selv kan skape eget innhold. Barna kan lage sine egne
animasjonsfilmer, digitale fortellinger, eventyr, faktabøker, fotoalbum, memoryspill, musikklåter
og mye mer. Det finnes også konkrete verktøy som kan tas i bruk for begynnende øving av
algoritmisk tankegang og andre barnevennlige programmeringsverktøy.
I Stangebarnehagene skal fokuset være på de muligheter som ligger i verktøyene som tas i
bruk. Det er leken og læringen som skal være i fokus og ikke verktøyet i seg selv. Ifølge
rammeplanen fra 2017 (s. 43) kan bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet bidra til å
skape engasjement, interesse og motivasjon. Samtidig skal verktøyene gi mulighet for å tilføre
nye erfaringer og opplevelser i barnehagen. Barna i Stangebarnehagene skal få mulighet til å
leke, utforske og bli kjent med teknologi som de senere vil kunne møte i skolen. Å la barna få
mulighet til å gjøre seg erfaringer med ulike verktøy allerede i barnehagealder, vil kunne bidra
til både å begrense sosiale skiller og til å fremme gode holdninger.
I boka Digital Praksis i barnehagen (Bølgan, 2018) skriver Nina Bølgan at «fortid, nåtid og
fremtid må gå hånd i hånd». Videre sier hun at «(...) nye digitale uttrykksmåter gir nye
impulser. Lekekulturen er mer digital enn før, og barn må få plass til å utvikle den digitale
lekekulturen. Både tradisjon og fornyelse må ha plass i barnehagen» (s. 26).
Som likt med Stangeskolen skal også Stangebarnehagene ha en Standard for pedagogisk
praksis. Denne er under planlegging og en ferdigstillelse vil skje i løpet av strategiperioden.
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4. Hovedmål
Regjeringen har satt flere hovedmål for både barnehage og grunnskole. Skole- og
barnehageeier har et ansvar for at samfunnsoppdraget følges opp i tråd med gjeldene lover og
regler. Målene som er satt skal bidra til å gjøre barn og unge i stand til å kunne håndtere
nåværende og fremtidige utfordringer.

4.1. Mål for barnehager
Digitale verktøy skal ha en naturlig plass i barnehagens pedagogiske praksis, følgende
fremkommer i rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2017, ss. 44 - 45):
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Ved bruk av
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal det støtte opp om barns læreprosesser
og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle
barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.
Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte.
Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler begynnende
etisk forståelse knyttet til digitale medier».
Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage (Kunnskapsdepartementet, 2017) peker på
barnehagen som pedagogisk virksomhet som ett av satsningsområdene innen fremtidens
barnehage. Satsingsområdet skal støtte opp under rammeplanens krav om at barnehagen skal
være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Arbeid innenfor
satsingsområdet bør handle om barnehagens pedagogiske praksis og ledelse av utviklings- og
endringsprosesser. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis bidrar til å fremme
barnehagens verdigrunnlag og at rammeplanens intensjoner etterleves i praksis.
Følgende mål skal følges opp av den enkelte barnehage og komme til uttrykk gjennom
barnehagens pedagogiske praksis:
Personalet skal

Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold
til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
Legge til rette for at barn utforsker, leker og lærer og selv skaper noe gjennom
digitale uttrykksformer
Vurdere relevans og egnethet og delta i barns mediebruk
Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna
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4.2. Mål for skolen
Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2017) fremhever at
kommunen skal legge rammer for god utnyttelse av IKT både i pedagogisk og administrativt
arbeid, med elevenes læring i fokus. Videre sier regjeringen at skolen og samfunnet for øvrig
står i et gjensidig forhold til hverandre, og at et samfunn i endring stiller krav til at også skolen
fornyer seg.
Å skulle undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og
andre som jobber i og med opplæringen. Skoleeier vil gjennom kompetansehevende tiltak
sikre at lærere og skoleledere har høy profesjonsfaglig digital kompetanse, og legge til rette for
etter- og videreutdanning om pedagogisk bruk av IKT.
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet, 2017) etablerer digitale
ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdighetene. Disse anses som er nødvendige
forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Digitale ferdigheter er
derfor en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner.
Digitale ferdigheter vil si å kunne:
-

Bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse
praktiske oppgaver
Innhente og behandle informasjon
Skape digitale produkter og kommunisere
Utvikle digital dømmekraft

Læreplanene for grunnskolen er under fornying slik at de skal bli mer relevante for framtiden. I
Stortingsmelding 28 (Kunnskapsdepartementet, 2016) fremkommer det hva denne fornyingen
av Kunnskapsløftet innebærer:
-

Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer
seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som
reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

-

Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært
for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med
nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

-

Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av
læreplanverket skal henge bedre sammen.

Nye læreplaner, også omtalt som Fagfornyelsen, skal tas i bruk fra august 2020. Dette er
fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Regjeringen omtaler læreplanene i pressemeldingen
som heter Fornyer innholdet i skolen (Regjeringen, 2018) og sier at «innretningen på mange
av fagene endres, og flere skal bli mer praktiske og mindre teoritunge enn før. Et viktig prinsipp
for læreplanene blir at elevene skal få rom til å gå i dybden på fagene, se sammenhenger
mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere og tenke kritisk.
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Det er særlig tre temaer som blir løftet fram i de nye læreplanene. Det er folkehelse og
livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Disse temaene går på
tvers av fag, slik at de dekkes over flere fag der det er naturlig. Temaene tar utgangspunkt i
aktuelle samfunnsutfordringer og dilemmaer. Elevene skal forstå sammenhengen mellom
handlinger og valg, og hvordan de kan finne løsninger gjennom kunnskap og teknologi.
Grunnleggende digitale ferdigheter vil bli bevart i de nye læreplanene, men det er samfunnsfag
som får hovedansvaret for utvikling av elevenes digitale ferdigheter. I tillegg finner vi
kjerneelementer som teknologi i naturfag, visuell kommunikasjon (digitale uttrykk) i kunst og
håndverksfaget og utforsking og problemløsning (algoritmisk tankegang) i matematikk.
Utover de nye læreplanene som kommer har vi Overordnet del (Kunnskapsdepartementet,
2017) denne erstatter det som tidligere het Generell del av læreplanverket. Den overordnede
delen beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Innhold fra
Overordnet del er også å finne igjen i standard for pedagogisk praksis i Stangeskolen.
Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen peker på følgende hovedmål som både
skoleeier og den enkelte skole må ta ansvar for:

Elevene skal

Tilegne seg gode digitale ferdigheter og dømmekraft gjennom
opplæringen og lære å utnytte digitale læremidler kreativt og skapende.

Lærerne skal

Lede klassens læringsarbeid og være trygge i valg av læremidler og
ressurser som bidrar til klassens og elevenes læring.

Ledelsen skal

Planlegge og støtte opp under lærernes pedagogiske arbeid med IKT
gjennom kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Skoleeier skal

Legge rammer for god utnyttelse av IKT i både pedagogisk og
administrativt arbeid, med elevenes læring i fokus.
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5. Informasjonssikkerhet
Datatilsynet (2019) beskriver virksomhetens plikter når det gjelder informasjonssikkerhet på
denne måten:
«Personvernregelverket krever at personopplysninger skal beskyttes tilfredsstillende
mot uberettiget innsyn og endringer. Samtidig skal opplysningene være tilgjengelige for
de som trenger opplysningene, når de har behov for dem. Informasjonssikkerhet dreier
seg om å sikre at personopplysninger og andre informasjonsverdier blir ivaretatt på en
tilfredsstillende måte».
Personvern og ivaretakelse av informasjonssikkerhet setter krav til en sikker og velfungerende
infrastruktur. Informasjon som lagres i administrative systemer og lek- og læringsressurser må
beskyttes slik at bare de vi gir lov til å se informasjonen, faktisk får se den. Både de som
forvalter infrastrukturen og de som bruker den må ha kompetanse om bruk av teknologien og
kunnskap om lover og regler. Dette stiller krav til ledelsen både sentralt i kommunen og i de
tilhørende virksomhetene.
I den interkommunale digitaliseringsstrategien til Stange står det at: «Den enkelte innbygger
skal i størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger og være trygg på at vi
forvalter opplysningen sikkert» (Interkommunal digitaliseringsstrategi, 2017, s. 12).
Skoleeier og barnehageeier har ansvaret for at skolen og barnehagen har en infrastruktur
bestående av nettverk, servere og systemer av god nok kvalitet og kapasitet slik at det støtter
opp under både nasjonale og lokale mål for opplæringen. Samt at barn og unges personvern
er sikret.
Kommunen er behandlingsansvarlig etter personverndirektivet (GDPR), og er pliktige til å føre
oversikt over sine behandlinger i sitt internkontrollsystem. Alle databehandleravtaler som
gjelder for oppvekstsektoren i Stange føres det protokoll på i kommunens sak og arkivsystem.
I de tilfeller der personopplysninger skal registreres og behandles, må det alltid utarbeides en
databehandleravtale med leverandør av valgt system eller program som skal tas i bruk.
Systemer som tas i bruk for foresatte både i skolen og barnehagen krever tofaktorautentisering, og ID-porten er her et førstevalg.
Informasjonssikkerhet i Stangeskolen:
I Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 25) står
det at:
«elever og ansattes persondata skal behandles trygt, og informasjonssikkerhet skal
være sentralt i planlegging og gjennomføring av opplæringen».
I Stange kommune logger elever og lærere seg på via Feide. Feide er
Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Feide
forenkler påloggingen og gir tilgang slik at elever og lærere kan bruke samme brukernavn og
passord på en lang rekke digitale ressurser og tjenester.

13

6. Infrastruktur
Den digitale infrastrukturen er grunnmuren i et godt digitalt læringsmiljø. Elever og lærere skal
ha god tilgang til digitale læringsressurser, til samarbeid uavhengig av tid og sted, og til mer
avanserte og innovative lærings- og vurderingsformer.
Infrastrukturen skal bidra til effektiv bruk av digitalt utstyr. Elevene og lærerne trenger tilgang til
stabilt nettverk av god kvalitet og med høy hastighet. Nettverket må kunne håndtere både at
mange elever er på nett samtidig og nedlastning av store datamengder og tunge filer, uten at
dette gir redusert kvalitet for den enkelte elev.
Stange skal utnytte det potensialet som ligger i samarbeidet har med Hedmark IKT. Dette
ligger til grunn for våre felles mål. I samarbeidsavtalen mellom kommunene og Hedmark IKT,
står det at vi i størst mulig grad skal gå i takt når det gjelder digitalisering. Vi arbeider for å
benytte systemene våre likt og velge like systemer.
Et viktig prinsipp i det digitale arbeidet er at vi skal samarbeide på tvers av kommuner. Dette
betyr at vi skal dele våre gode løsninger med andre og få gode løsninger andre har utviklet. På
denne måten kan vi ha en kostnadseffektiv tilnærming til digitaliseringen. En oversikt over
kjernesystemene som HIKT drifter for kommunens virksomheter innen oppvekst fremstilles
visuelt i neste avsnitt.
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6.1. Økosystem skole og barnehage
Hedmark IKT har utarbeidet oversikt over de ulike tekniske systemene som skolene og barnehagene bruker i sin virksomhet. Pilene
viser hvordan de ulike systemene henger sammen med hverandre.

Bilde 7: Framstilling av skolens og barnehagens økosystem utarbeidet av HIKT
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6.2. Administrative og pedagogiske verktøy
Digitaliseringsstrategien Framtid, fornyelse og digitalisering (Kunnskapsdepartementet, 2017,
s. 25) sier at:
«fellesløsninger skal videreutvikles, etableres og tas i bruk slik at kommuner og
fylkeskommuner får gevinster og mer effektiv ressursbruk». «(…) den digitale
infrastrukturen skal sørge for at lærere og elever har gode arbeidsvilkår, er fleksibel og
kan tilpasses fremtidige behov. Infrastrukturen sikrer robuste administrative og
pedagogiske fellestjenester, god tilgang på digitale læremidler og læringsressurser,
sikker gjennomføring av nasjonale prøver og digital eksamen samt at
informasjonssikkerhet og personvern er godt ivaretatt».
I Stange skal vi ha nødvendig kompetanse, systemer og utstyr til å gjennomføre
endringsprosesser som inkluderer digitalisering (Interkommunal digitaliseringsstrategi, 2017, s.
10). Dette krever at både barnehagene og skolene har tilgang på teknologisk utstyr.
Kommunen må også og ta ansvar for å legge rammer for god utnyttelse av IKT i både
pedagogisk og administrativt arbeid, med barn og unges læring i fokus.
I Stange jobber vi for å sikre gode fellesløsninger som tjener oppvekstsektoren sine formål og
vi tar del i de interkommunale prosjektene som HIKT inviterer til. Kommunen skal i dialog med
skolene og barnehagene vurdere behovet for oppgradering og utskiftning av administrative og
pedagogiske systemer ut i fra de til enhver tid gjeldende behov og muligheter.
Kommunen skal i dialog med skolene og barnehagene vurdere hvilke digitale læringsressurser
som skal være tilgjengelig for de ulike målgruppene. I løpet av strategiperioden vil det
utarbeides en standard for valgte digitale læringsressurser for oppvekstsektoren i Stange. Den
enkelte virksomhet skal samtidig ha mulighet til å kunne supplere på listen over standardressurser.

7. Økonomiske rammebetingelser
For oppvekstsektoren i Stange skal vi sikre en god og robust IKT-arkitektur. Kommunens
planer og pedagogiske mål skal understøtte innkjøp av digitale læremidler, digitalt utstyr,
systemer og annen infrastruktur. Vi skal også sikre at ansatte har god og bred faglig
kompetanse, på den måten at de kan støtte og veilede barn og unge i et samfunn som stadig
er i endring og utvikling.
Finansieringen av tiltakene i strategien gjøres gjennom årsbudsjett og økonomiplan, og til dels
gjennom statlige kompetansetilskudd som årlig lyses ut. Det er et behov for å prioritere midler
til utvikling av kompetanse, samt investering av utstyr og infrastruktur.
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8. Strategiplan 2018 – 2021
8.1. Stangeskolen
Mål 1. Skolelederne skal støtte og lede profesjonsfelleskapet
Tiltak

Nivå

Innhold

1.1.

Aktiv ledelse

Skoleledelse

-

1.2.

Collaborative leadership
learning programme

Skoleeier

-

Skoleledelse

Lede organisasjonen i en
endringsprosess
Støtte og lede lærernes læring
Bygge og styrke profesjonelle
læringsfelleskap

Kompetansemiljø

-

-

RIKT/NTNU
Intern oppfølging
Professor Louise
Stoll, London
centre for
leadership in
learning
Jane Creazy,
Partner director,
Creazy-Lockier
Ltd, the innovation
unit

Tid

2018 – 2021
2018 – 2022
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Mål 2. Lærere i Stange har god profesjonsfaglig digital kompetanse
Tiltak

2.1.

IKTplan.no

Nivå

Innhold

Kompetansemiljø

Tid

Skoleledelse

-

Intern kompetanseutvikling

-

Udir

2018 – 2021

Lærere

-

RIKT

2018 – 2021

Elever

-

Lærere

-

Aktiv bruk av digital teknologi i
klasserommet
Utvikle metodikk og didaktikk
Utvikle klasseledelse i et
teknologirikt læringsmiljø
Bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæring
Styrke elevenes læring
Økt faglig og didaktisk
kompetanse for lærerne

UH

2018 – 2021

Inspirasjon, erfaringer og ny
kunnskap
Nettverksbygging inn mot
fagmiljøer
Innblikk i innovative løsninger og
leverandører

Ulike fagmiljøer
Udir
DIKU

2018 – 2021

Lærere
2.2.

2.3.

Implementering av
læringsbrett

Videreutdanning og
etterutdanning

2.4.

Aktuelle kurs, konferanser
og seminarer

Skoleeier

-

Skoleledelse

-

Lærere

-
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Mål 3. Elever og lærere har tilgang til gode administrative og pedagogiske verktøy
Tiltak
3.1.

Infrastruktur

Nivå

Innhold

Kompetansemiljø

Tid

Alle

-

-

2018 – 2021

-

Digitalisering og
utvikling
HIKT
Stange elektriske
Eiendomsavdelingen

Mulighet for deling og interaktivt
arbeid
Alle elever og lærere skal ha
tilgang til eget pedagogisk
hjelpemiddel

-

HIKT
Leverandører
HIKT
RIKT

2018 – 2021

Elevene skal ha tilgang til
programmerings-utstyr

-

KD - Den teknologiske
skolesekken
Næringslivet i Stange
Interne ressurser
HIKT
Underleverandører

2019 – 2022

Digitalisering og
utvikling
HIKT
Underleverandører
Lønn og regnskap
Sak & arkiv

2018 – 2020

3.2.

AV-utstyr

Alle

-

3.3.

1:1 læringsbrett

Lærere

-

Elever
3.4.

Programmeringsutstyr

Lærere

-

Elever
3.5.

Læringsportal

Lærere

-

Elever

-

Foresatte
3.6.

Oppvekst administrativt
system

Kommune
Skoleledelse
Lærere

-

Sikre en robust og innovativ
infrastruktur

Administrative og pedagogiske
verktøy
Kommunikasjon internt på skolen
og mellom skole – hjem
Administrativt verktøy
Kommunikasjon internt på skolen
og mellom skole – hjem

-

-

2018 – 2021

2018 – 2020
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Mål 4. Elever skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i
videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
Tiltak

Nivå

Innhold

Alle

-

-

4.2.

Læringsteknologi og
digitale læringsressurser

4.3.

Arbeid med fagfornyelsen Skoleeier
Skoleledelse
Lærere

-

Kompetansemiljø

Tid

Legge til rette for opplæring i
kritisk, kreativ og skapende
bruk av ulike verktøy og
ressurser for å sikre et
inkluderende lek- og
læringsfellesskap

-

Udir
UH
RIKT
Fagmiljøer
Interne ressurser
HRU

2018 – 2021

Sikre en opplæring i tråd med
de verdier og prinsipper som
ligger i overordnet del,
Legge til rette for at elevene
kan utvikle framtidens
kompetanser
Delta i nettverk lokalt,
regionalt, nasjonalt og
globalt

-

2018 - 2021
Udir
eTwinning
Diku
UH
SePu
RIKT
Professor Louise Stoll
Jane Creazy
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8.2. Stangebarnehagene
Mål 1. Barnehageeier skal støtte arbeidet med digital praksis i barnehagene
Tiltak

1.1.

1.2.

Nivå

Innhold

Kartlegging av digital
tilstand i
Stangebarnehagene

Alle ansatte

-

Kartlegge utstyr, kompetanse og holdninger.

Planleggingsdag med
fokus på digital praksis i
barnehagen

Barnehageeier

-

Støtte og legge til rette for
utvikling av digital kompetanse
hos de ansatte i barnehagene.

-

-

Sikre en enhetlig pedagogisk
praksis for alle barnehagene.

Kommunale og
private
barnehager

Styrer

Kompetansemiljø

Tid

Udir
(Barnehagemonitor
2015)

2018

Udir
Interne ressurser
Eksterne ressurser

2018

Sette tema på agendaen på
styrermøter. Hvor er vi?
Hvordan skal vi komme videre?
Hva er behovene ute i
barnehagene?

Interne ressurser

2019

-

Interne ressurser

2019 – 2021

-

Ansatte
1.3.

1.4.

Støtte og veilede
implementeringen med
bruk av digitale verktøy

Barnehageeier

Utarbeide Standard for
pedagogisk praksis i
Stangebarnehagene

Barnehageeier

Styrere

Styrere
Ansatte
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Mål 2. Barnehageansatte i Stange har god profesjonsfaglig digital kompetanse
Tiltak

2.1.

Nivå

IKTplan.no

Barnehageeier

Innhold

-

Styrer
Barnehagelærere

-

Kompetansemiljø

Sikre en tilrettelegging som er i
tråd med rammeplanens føringer
om et rikt og allsidig læringsmiljø
for alle barn.
Legge til rette for lek, utforsking
og kritisk bruk av digitale verktøy

Udir
SePu (kultur for
læring)

Tid

2019- 2021

2.2.

IKT- ansvarlig

Barnehage-lærer -

Sikre at barnehagen har en IKTansvarlig

-

Interne ressurser

2019 – 2021

2.3.

IKT-nettverk

Barnehageeier

-

Bygge og styrke profesjonelle
læringsfelleskap i barnehagen
med fokus på digital praksis
Delta i nettverk lokalt, regionalt,
nasjonalt og globalt

-

Interne ressurser
HIKT
Udir
Diku

2019 – 2021

Eksterne fagmiljøer

2018 – 2021

Styrer
IKT-ansvarlig
2.4.

Aktuelle kurs, seminarer
og konferanser

-

Barnehageeier

-

Styrer

-

Barnehagelærere

-

Inspirasjon, erfaringer og ny
kunnskap
Nettverksbygging inn mot
fagmiljøer
Innblikk i innovative løsninger og
leverandører
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Mål 3. Barnehagen har tilgang til gode administrative og pedagogiske verktøy
Tiltak

3.1.

3.2.

3.3.

Infrastruktur

Nivå

Innhold

Alle

-

Barnehagen skal ha
tilgang til digitale verktøy
til bruk i det pedagogiske
arbeidet.

Styrer

Implementere nytt
oppvekstadministrativt
system

Kommune

Foresatte

2018– 2021

-

Digitalisering og
utvikling
HIKT
Stange elektriske
Eiendomsavdelingen

-

Personalet skal utforske
kreativ og skapende bruk
av digitale verktøy
sammen med barna.

-

HIKT
Interne ressurser
FAU
Næringslivet i Stange

2018 – 2021

-

Administrativt verktøy
Kommunikasjon internt i
barnehagen og mellom
barnehage – hjem

-

Digitalisering og
utvikling
HIKT
Visma
Underleverandører
Lønn og regnskap
Sak & arkiv

2019 – 2020

Barn

Barnehageansatte

Tid

-

Ansatte

Barnehageledelse

Sikre en robust og
innovativ infrastruktur

Kompetansemiljø

-

23

9. Referanser
Bølgan, N. B. (2018). Digital praksis i barnehagen. Fagbokforlaget.
Datatilsynet. (2019). Datatilsynet.no. Hentet fra Informasjonssikkerhet:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenesplikter/informasjonssikkerhet/
Isa Jahnke, P. B.-O. (2017). Digital Didactical Designs as research framework: iPad integration
in Nordic schools. Computers & Education volum 113, ss. 1 -15.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet . (2016). Regjeringen.no. Hentet fra Digital
Agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Vol 27. 2015 - 2016:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
KS. (2017). KS´ digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 - 2020. Hentet
fra KS:
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/digitaliseringsstrategien/ks_di
gitaliseringsstrategi.pdf
Kunnskapsdepartementet. (2006). Regjeringen.no. Hentet fra Rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/28202
3-rammeplanen.pdf
Kunnskapsdepartementet. (2015). Regjeringen.no . Hentet fra Meld. St. 19 (2015–2016) Tid
for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/
Kunnskapsdepartementet. (2016). Regjeringen.no. Hentet fra Meld. St. 28 (2015–2016). Fag –
Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet:
https://www.regjeringen.no/contentassets/e8e1f41732ca4a64b003fca213ae663b/no/pd
fs/stm201520160028000dddpdfs.pdf
Kunnskapsdepartementet. (2017). Regjeringen.no. Hentet fra Overordnet del - verdier og
prinsipper for grunnopplæringen:
https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overor
dnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
Kunnskapsdepartementet. (2017). Regjeringen.no. Hentet fra Framtid, fornyelse og
digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen:
https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_fra
mtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf

24

Kunnskapsdepartementet. (2017). Regjeringen.no. Hentet fra Kompetanse for fremtidens
barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022:
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kom
petansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf
Norberg, I. J. (2013). Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning . Umeå
University, Sweden : Visionary paper for Open Education 2030 . Hentet fra Digital
Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning :
https://www.researchgate.net/publication/237044060_Isa_Jahnke_Anders_Norberg_20
13_Digital_Didactics__Scaffolding_a_new_Normality_of_Learning_In_Visionary_paper_for_Open_Education
_2030_httpblogseceuropaeuopeneducation2030
Regjeringen. (2018). regjeringen.no. Hentet fra Fornyer innholdet i skolen:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fornyer-innholdet-i-skolen/id2606028/
Romstad, E. (2018). Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. Utdanningsnytt
- Bedre skole.
Stange Kommune, Oppvekst. (2018). stange.kommune.no. Hentet fra Standard for pedagogisk
praksis i Stangeskolen: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/134406651548242073/Bilder/Stange/Skoler/Standard%20for%20pedagogisk%20praksis%20i%2
0Stangeskolen%201.0.pdf
Stange, Hamar, Løten, Nord-Odal, Grue, Kongsvinger, Hedmark IKT. (2017). Interkommunal
digitaliseringsstrategi. Hentet fra Digitaliseringsstrategi 2017 - 2020:
https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/134324231540378001/Bilder/Digitaliseringsstrategi%202017-2020.pdf
Trøndelag forskning og utvikling. (2019). tfou.no. Hentet fra Spørsmål til Barnehage-Norge
2018 - Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelsen til
barnehagesektoren: https://tfou.no/wp-content/uploads/2019/02/tfou-rapport-2019-2.pdf
Utdanningsdirektoratet. (2017). Hentet fra Rammeplan for barnehagen:
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-forbarnehagen-bokmal2017.pdf
Utdanningsdirektoratet. (2017). Udir.no. Hentet fra Rammeverk for grunnleggende ferdigheter :
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggendeferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
Utdanningsdirektoratet. (2017). Utdanningsdirektoratet. Hentet fra Rammeverk for lærerens
profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) : https://www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerensprofesjonsfaglige-digitale-komp/

25

