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1. INNLEDNING 
Digitalisering i skolen er preget av mange meninger, mange kommersielle aktører og raske endringer 

på utstyr. Skolen på sin side må balansere mellom langsiktig og kortsiktig læring, bygget på oppdatert 

forskning og hjelpemidler, for alle elever. Det finnes mange gode valg å ta, men det finnes også 

mange dårlige valg å ta. Vi kan nok enes om å plassere de fleste valgene i en av disse kategoriene, 

men det er også uenighet, kanskje til og med godt begrunnet, om hva som er nettopp et godt eller et 

dårlig valg.  

Undervisning i skolen og pedagogisk kompetanse er ikke en eksakt vitenskap, men basert på en rekke 

mer eller mindre stabile faktorer. Mange forsøker å sette fingeren på de mest stabile faktorene for å 

lage en eksakt vitenskap av undervisning, men de aller fleste kommer allikevel frem til at den mest 

avgjørende faktoren for læring er relasjonen mellom lærer og elev. Derfor vil kanskje de sentrale 

spørsmålene for en lærer uansett fag, elevgruppe, nasjonalitet, etnisitet, kjønn, alder, 

personlighetstype eller spesielle ferdigheter være noe sånt som: “Hvordan skal jeg klare å motivere 

denne eleven til å ta fatt på akkurat denne oppgaven?”, eller “hvordan skal jeg legge til rette for å 

skape nysgjerrighet for den eleven?”, eller kanskje; “hva kan jeg gjøre for å få denne klassen til å få ut 

sitt fulle potensiale i mitt fag?”.  

Disse spørsmålene har kanskje aldri de samme svarene. I alle fall ikke om man tenker individnivå, 

altså tilpasset undervisning for hver enkelt elev. Når vi nå skal utarbeide en felles strategi for 

digitalisering i Eidsvollskolen, så er det nettopp disse pedagogiske spørsmålene som skal trenes med 

de “digitale brillene”. Hvorfor, hvordan, når og ikke minst hvorfor ikke skal vi bruke digitale ressurser, 

lære- og hjelpemidler for å styrke elevenes læring? 

I forbindelse med pandemien som brøt ut våren 2020 (COVID-19), ble samtlige skoler i Norge tvunget 

til å gå over til digital undervisning med elevene. Alle elever var hjemme og alle lærere var hjemme 

hos seg. For de aller fleste var dette en total omveltning av hverdagen, og det er ikke en ønsket 

situasjon å være i. Det ble like fullt en enorm kompetanseheving blant landets lærere og ansatte i 

skolen når det kommer til bruk av digitale ressurser og hjelpemidler. Noen elever blomstret, andre 

ble satt mer tilbake faglig enn de allerede var, mens vi også fikk en ny gruppe med sårbare elever. En 

rekke ulike faktorer påvirker også elevenes helse og læring når hverdagen brått blir endret. De 

digitale løsningene som var tilgjengelige i skoleverket gjorde det allikevel mulig å ha høy kvalitet på 

undervisningen, og når vi nå skal få vedtatt en strategi for digitalisering i Eidsvollskolen er det 

essensielt å få fatt i positive erfaringer og videreutviklet kunnskap fra denne perioden. Hvilke styrker 

finnes i det digitale, som vi ikke tidligere hadde sett? Hvorfor er det noen elever som fikk mer ut av 

undervisningen når det ble undervisning gjennom digitale plattformer? Hvorfor var det noen elever 

som ikke fikk forventet faglig utvikling? Det er mange spørsmål som må være med i skolenes 

profesjonsfaglige fellesskap for å bygge lærernes kompetanse og kunne tilby elevene en best mulig 

skole. Du kan lese mer om erfaringene fra perioden med hjemmeundervisning i kapittel 7. Høsten 

2020 har skoleadministrasjonen foretatt undersøkelser om nettopp dette blant elevene, foresatte og 

ansatte i skolen. 

I skolenes profesjonelle læringsfellesskap bygger skolen sin kapasitet som kollektiv kompetanse 

(Fullan 2015, i Nordahl 2017). Hver enkelt ansatt bidrar inn i dette profesjonsfellesskapet med sine 

ressurser, og hvilke krav som stilles til hver enkelt må beskrives for at det skal være mulig. 

Rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse er en metaanalyse gjort av mange 
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lands digitalisering innen utdanning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Senter for IKT i 

utdanningen, Kelentrić, Helland og Arstorp, 2017). Denne studien er til stor hjelp for å sette fingeren 

på hva som kreves av kompetanse hos lærerne. Det er i dette rammeverket vi finner forventningene 

til lærerne, i tillegg til målsetninger å ta utgangspunkt i ved planlegging og gjennomføring av 

pedagogisk utviklingsarbeid. 

Hovedpersonene i skolen er elevene. Det er elevenes læring som er hovedmandatet til skolen og da 

også for denne planen. Ved oppstart av skoleåret høsten 2020 trer det nye læreplanverket, LK20, i 

kraft. Med de digitale brillene på er det både en videreføring av allerede eksisterende kunnskaps- og 

ferdighetsmål for elevene. Det er og noe helt nytt på planen. Programmering i skolen er et helt nytt 

tema, og mange lærere lurer nok på hvordan de skal ta fatt på dette sammen med elevene. 

Programmering er en del av kompetansemålene i fire fag, mens digitale ferdigheter er en del av 

grunnleggende ferdigheter i alle fag. Når det gjelder digital dømmekraft så er det samfunnsfag som 

har et særlig ansvar for opplæringen, men kildekritikk, nettvett og personvern er allikevel en viktig 

del av læring i alle fagene i skolen.  

I denne strategien for digitalisering i Eidsvollskolen vil du få et innblikk i vår intensjon med 

digitalisering i skolen, men også bli vist videre til de rammeverkene skolen må forholde seg til. Det er 

derfor en plan for å skape en felles plattform for alle skolene i Eidsvoll. Den er og ment for å kunne 

følge opp hver enkelt skole og lærer i deres profesjonsfaglige digitale kompetanse for å legge best 

mulig til rette for hver enkelt elevs læring. 

 

2. FORMÅL 
Interpellasjonen fra Lars Henrik R. Øberg (AP) tegner et godt bilde for hvorfor politikerne ønsker en 

slik plan. Den gir også en delvis god beskrivelse av hvorfor Eidsvollskolen ønsker å utvikle en strategi 

for digitalisering (interpellasjonen finnes i vedlegg 2). 

I tillegg til de nevnte punktene i interpellasjonen (PS 11/19 Interpellasjoner og spørsmål 

Saksprotokoll i Kommunestyret – 29.1.2019) er formålet med denne planen å heve lærernes 

profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) som beskrevet i Rammeverk for lærerens 

profesjonsfaglige kompetanse (Senter for IKT i utdanningen, Kelentrić, Helland og Arstorp, 2017). 

Formålet med denne planen er derfor å skape en helhetlig plan for Eidsvollskolen i arbeidet med 

digitalisering. Strategiens overordnede mål er rettet mot elevenes kompetanse, men den igjen 

avhenger av lærernes undervisning og skolens arbeid med digitale ferdigheter og digital dømmekraft. 

I tillegg vil det tegne seg et bilde for hva slags utstyr skolene trenger for å kunne arbeide med 

elevenes digitale ferdigheter. Det er altså en plan for kompetanseheving og investering i nødvendig 

utstyr.  

For både elever og lærere er målene på kompetanse beskrevet av Utdanningsdirektoratet, og denne 

strategien skal danne et grunnlag for å arbeide for en felles forståelse for og kompetanse ut fra disse 

nasjonale målsetningene. Parallelt må sikkerhet og personvern også ivaretas, og det vil bli gjort rede 

for i kapittel 6 Digital dømmekraft, sikkerhet og personvern. 
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Strategien er forankret i digital samhandlingsstrategi for Gardermoregionen og ser til 

interkommunalt samarbeid også innen oppvekst og skole. Her følger en figur som viser hvor i 

organisasjonen strategi for digitalisering i Eidsvollskolen kommer inn: 

 

Figur 1: Organisasjonsmessig oversikt 

 

Digital samhandlingsstrategi for Gardermoregionen er et overordnet dokument for et arbeid som 

også vil være premissleverandør for skolens arbeid. Og med de tre fokusområdene, Kompetanse og 

organisasjonsutvikling, Digitale tjenester og dialog samt Innovasjon har denne planen som mål å 

utvikle digitale tjenester til innbyggere og næringsliv i Gardermoregionen (Digital 

samhandlingsstrategi for Gardermoregionen, 2019 – 2023). Denne samhandlingsstrategien er på 

rådmannsnivå i de seks kommunene i Gardermoregionen. Det er et dokument som tegner et kart 

som resten av virksomhetene i kommunene skal orientere seg etter.  

Sektorforum for skole og oppvekst innen den samme Gardermoregionen er på virksomhetsnivå, og 

de jobber også med å utforme en strategi for sitt område i samarbeid med DGI. Digitale Gardermoen 

(DGI) er et strategisk instrument for at eierkommunene skal nå sine servicemål for ansatte, 

innbyggere og næringsliv. DGI bidrar med kompetanse og ressurser for eierkommunene slik at de kan 

ivareta sine behov knyttet til digitalisering av innbyggertjenester, effektivisering av arbeidsprosesser 

og døgnåpen forvaltning (www.dgi.no). For tiden er det skolesjefen i Eidsvoll, Rune Holm, som er 

leder av dette sektorforumet. Eidsvollskolens strategi for digitalisering vil selvsagt forholde seg til og 

innrette seg etter de føringer som gis fra overordnede ledd. 

I DGI har vi altså et fagmiljø på det digitale på alt fra det tekniske utstyret til gode arbeidsplattformer 

for kommunikasjon og samhandling, pedagogiske verktøy og digitale ressurser for elevene våre. Når 

flere kommuner samarbeider gir det mulighet for å høste av hverandres erfaringer og ivareta egen 

utvikling på en sikrere måte. 

 

 

http://www.dgi.no/
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3. OVERORDNA MÅL 
Formålet med planen er å bidra til en felles forståelse og forankring av digital kompetanse i 

Eidsvollskolen. Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, kjent som PfDK, skal være 

utgangspunktet for den digitale satsingen og strategien skal være til hjelp for å utvikle nettopp denne 

kompetansen over tid.  

Det er imidlertid hevet over enhver tvil at det er elevene som må merke at kommunen satser på 

digitalisering i skolen. Alt arbeidet som skjer i skolesektoren, har det felles mål at elevene skal lære 

mest mulig ut ifra sitt potensiale. Derfor er det viktig at også denne planen peker på et arbeid som 

skal øke alle elevenes læring. Det overordnede målet i kommunens strategi for digitalisering er 

hentet fra «Framtid, fornyelse og digitalisering» (Kunnskapsdepartementet 2017) og lyder som 

følger: 

Eleven skal tilegne seg gode digitale ferdigheter og dømmekraft gjennom opplæringen og lære å 

utnytte digitale læremidler kreativt og skapende. 
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4. INNSATS OG LÆRING PÅ FIRE NIVÅ  
Det overordnede målet for planen har altså eleven som subjekt. Elevens digitale ferdigheter og 

dømmekraft skal utvikles for å kunne være kreativ og skapende i det digitale. For å kunne nærme seg 

denne målsetningen vil dette kapittelet med tilhørende tiltaksplaner (vedlegg 1) presisere hvem som 

har ansvar for hva i prosessen knyttet til elevenes læring. 

I det følgende er det valgt ut fire ulike nivåer med sine innsatsområder i vår kommunale strategi. 

Disse fire nivåene tar utgangspunkt i hovedmålene fra Kunnskapsdepartementets strategi «Framtid, 

fornyelse og digitalisering».  

 

4.1.  På kommunalt nivå 
Eidsvoll kommune skal legge rammer for god utnyttelse av IKT i både pedagogisk og administrativt 

arbeid, med elevenes læring i fokus. 

4.1.1. Innsatsområder 

I. Koordinere og lede arbeidet med digitalisering i Eidsvollskolen i samarbeid med DGI 

II. Bistå i kompetanseheving for lærerne i form av tid, ressurser og arenaer for læring 

a. Innen pedagogisk bruk av IKT 

b. Innen personvern og sikker behandling av data 

III. Søke om tilskudd til digitale læremidler og utstyr for eksempel til bruk i programmering 

IV. Sikre gode avtaler for utstyr og tilgang for ansatte og elever med 1 : 1 dekning  

V. Se på mulighetene og jobbe for å opparbeide et skaperrom på hver skole 

 

4.2. For skoleledelsen 
Ledelsen ved hver skole skal planlegge og støtte opp under lærerens pedagogiske arbeid med IKT, 

gjennom kompetanse- og organisasjonsutvikling. 

4.2.1. Innsatsområder 

I. Legge til rette for faglig og pedagogisk utvikling på hver enkelt skole 

II. Følge opp kommunens strategi på sin skole 

a. Personvern og sikkerhet inngår som en del av strategien 

III. Lede arbeidet med utvikling av lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse 

IV. Kartlegge og sikre en oversikt over skolens utstyr og tilstanden på dette 

V. Følge opp nytilsatte lærere slik at de raskt får ta del i kommunens og skolens arbeid 

 

4.3. For læreren 
Læreren skal lede klassens læringsarbeid og være trygge i valg av læremidler og ressurser som bidrar 

til klassens og elevens læring. 

4.3.1. Innsatsområder 

I. Sette seg inn i og aktivt bruke læreplanen LK20 

II. Sette seg inn i og utvikle egen kompetanse i tråd med rammeverket for PfDK 
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III. Sette seg inn i og benytte seg av kommunens valgte digitale plattformer og ressurser 

IV. Sette seg inn i og gjennom praksis bidra til at regler for personvern og datasikkerhet 

overholdes 

V. Bidra til faglig utvikling på egen skole og i Eidsvollskolen gjennom Teams (EID – Digital Skole) 

 

4.4. For eleven 
Det overordnede målet for denne strategien lyder: «Eleven skal tilegne seg gode digitale ferdigheter 

og dømmekraft gjennom opplæringen og lære å utnytte digitale læremidler kreativt og skapende». 

 

Det er de ansatte i Eidsvollskolen som etter LK20 skal legge til rette for elevenes læring. Dette siste 

nivået blir derfor ikke direkte berørt av denne strategien, men det er planens overordna mål som 

styrer innholdet i resten av planen og for vårt arbeid i skolen. Vedlagt ligger et dokument knyttet til 

programmering i Eidsvollskolen (vedlegg 3), samt en samling av ordlyden fra «digitale ferdigheter» 

som er å finne i læreplanverkets grunnleggende ferdigheter under hvert enkelt fag. 

 

5. ØKONOMISKE RAMMER 
Det er kapittel «4.4. For eleven» som også er strategiens overordnede mål og som danner 

utgangspunktet for kommunens strategi for digitalisering. I en digital strategi er det derfor også 

nødvendig å trekke frem økonomiske rammer som et eget punkt, da dette legger ganske tydelige 

føringer for hvordan opplæringstilbudet til elevene blir. 

Eidsvollskolen er allerede ganske godt dekket opp, og spesielt da på de lavere trinnene. Som det står 

tydelig under kapittel 4.1.1., så er et innsatsområde at vi søker 1 : 1 dekning av digitale enheter. I 

dagens digitale marked er det leasing som er hensiktsmessig, og med priser per 2020, er det snakk 

om en kostnad på 1700 kr per elev per år for læringsbrett (Ipad) og 1800 kr per elev for PC. Ved siste 

telling (GSI – høsten 2020) var det 3207 elever fordelt på de ti kommunale skolene. Det vil si en 

totalkostnad på ca. 6 millioner kroner per år dersom vi hadde full 1 : 1 dekning, avhengig av valg av 

enhet (se tabell på neste side). Kommunestyret har i handlingsplan for Eidsvoll kommune 2021-2024 

bevilget midler til full 1 : 1 dekning innen oppstart av skoleåret 2023/2024. Her følger en oversikt 

over behov, planlagt anskaffelse og kostnad slik det ligger inne i handlingsplanen per februar 2021: 

Plan for anskaffelse av digitale enheter, 1:1 skole 2019 – 2024  

Antall enheter planlagt (tall viser antall enheter totalt) 

År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ipad Antall → 300 600 900 1200 1200 1200 

PC elev Antall → 200 400 600 800 1200 1800 

PC 
lærer 

Antall → 50 100 150 200 250 300 

PC adm Antall → 5 10 15 20 25 30 
 

  



Strategiplan, digitalisering, for Eidsvollskolen 

9 
 

Kostnad for leasing per år (tall i antall kroner) 

År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ipad 1700 kr per 
enhet* 

510 000 1 020 000 1 530 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000 

PC 
elev 

1800 kr per 
enhet* 

360 000 720 000 1 080 000 1 440 000 2 160 000 3 240 000 

PC 
lærer 

2400 kr per 
enhet* 

120 000 240 000 360 000 480 000 600 000 720 000 

PC 
adm 

2400 kr per 
enhet* 

12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 

        

Sum 
drift 

 1 002 000 2 004 000 3 006 000 4 008 000 4 860 000 6 072 000 

* Priser per februar 2021. 

 

Andre betydelige kostnader er service, deltakelse i DGI, lisenser på digitale ressurser, hjelpe- og 

læremidler, samt lønnsmidler til gjennomføring av nettverksarbeid og kommunalt organisert 

utviklingsarbeid og gjennom DEKOMP. Det er vanskelig å få en eksakt beregning av disse kostnadene, 

men vi er ikke langt fra de reelle tallene om vi fremstiller tallene som i tabellen på neste side. 
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Aktivitet/lisens/annet Kostnad Finansiert Merknad 

Serviceavtale med Atea 200 000 Budsjettert  

Lisenser på pedagogisk 
programvare 
(kommunalt) 

1 500 
000 

Budsjettert Det bestilles også en del skolevis, så det er en 
betydelig høyere kostnad totalt. 
 
Delvis finansiert via tilskuddsordninger i 
Utdanningsdirektoratet 

Utstyr og programvare til 
bruk i programmering 

1 800 
000 

Avhengig av 
ytterligere 
tilskudd 

Det søkes midler til å dekke dette gjennom 
Den Teknologiske skolesekken 
(Tilskuddsordning hos 
Utdanningsdirektoratet).  
 
Kommunen ble tildelt 500.000 i 2020. 

Drift av kommunalt 
nettverk og arbeid med 
oppfølging av 
digitalisering i skolen 

500 000 Delvis 
budsjettert 

Lønnsmidler for blant annet å planlegge, 
gjennomføre og evaluere nettverksarbeidet 

Ressurs på hver enkelt 
skole i form av ekstra 
ansvar for det digitale 

500 000 Budsjettert IKT-ansvarlig, IKT-veileder, tidkrevende arbeid 
som må ivaretas på hver enkelt skole 

Gjennomføring av ett 
nettverksmøte eller 
fagdager 

18 000 Budsjettert Lønnsmidler for å samle tre personer i tre 
timer per møte.  
 
Vi avholder tre til fem samlinger i skoleåret. 

Samarbeid med HINN og 
Naturfagsenteret 
gjennom DEKOMP 
(Desentralisert ordning 
for kompetanseheving) 

750 000 Statlige 
tilskudd 

Dette er midler som tildeles via Fylkesmannen 
i Oslo og Viken, hvor Eidsvoll nå har samarbeid 
om læringsmiljø og digitalisering i skolen med 
blant annet programmering. 

 

Som det kommer frem i denne oversikten, er det betydelige kostnader knyttet til digitalisering. Det 

fordeler seg mellom det tekniske i form av ressurser, hjelpe- og læremidler, og kostnader knyttet til 

kompetanseheving hos lærere for å kunne legge best mulig til rette for elevenes læring, samt god 

pedagogisk bruk av IKT. 

Tabellen over er ikke utfyllende, men gir en oversikt over de mest betydelige utgiftene som ligger på 

virksomhet skole, og viser også at det finnes tilskuddsordninger å søke på.  

En svært viktig del av digitaliseringen er personvern og sikkerheten knyttet til behandling av 

persondata. I det følgende kommer derfor en mer utfyllende redegjørelse for de føringer og rutiner 

som foreligger. Det er viktig at kompetansen blant skolens ansatte også heves innenfor dette 

området. 
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6. DIGITAL DØMMEKRAFT, SIKKERHET OG PERSONVERN 
Ved bruk av teknologi og digitale ressurser, lære- og hjelpemidler, vil det alltid være behov for å 

tenke sikkerhet og personvern. Eidsvoll kommunes personvernerklæring vil alltid være gjeldene, og 

skolene har i tillegg sin egen personvernerklæring. Begge disse finnes offentlig tilgjengelig på 

kommunes hjemmesider. Elevenes personvern og sikkerhet er et anliggende som alltid bør og skal 

settes øverst på lista. Skolen er en aktør som behandler store mengder persondata, og ved en 

økende bruk av digitale ressurser, lære- og hjelpemidler er det svært viktig at håndteringen av disse 

dataene gjøres på en forsvarlig og forskriftsmessig måte. Datatilsynet har gode retningslinjer og 

sjekklister for lovlig og god behandling av persondata. På nettsidene til Datatilsynet ligger det en 

sjekkliste der lenker tar deg videre til mer detaljert informasjon og kilder. Sjekklisten finner du her.  

Kommunalt er det også utformet slike sjekklister som er koblet sammen med datatilsynets 

retningslinjer, gjeldene lover og regelverk, samt prosedyrer i TQM som beskriver ansvarsområder og 

ansvarlige. De lokale prosedyrene er lovpålagte og når det kommer til personvern og IKT, har 

Gardermoregionen og DGI laget mye i fellesskap. Det forankres også i den nevnte 

samhandlingsstrategien (Digital samhandlingsstrategi for Gardermoregionen, 2019 – 2023), da det er 

rådmannen som er ansvarlig for at prosedyrene foreligger. Det er også laget et flytskjema som 

trinnvis viser hvordan en ansatt skal gå frem i behandling av persondata. Flytskjemaet er 

tilgjengeliggjort på kommunens ansattportal, og må tas med i den holdningsskapende og 

kulturbyggende kompetansebyggingen blant skolens ansatte. 

I dag er persondata blitt svært verdifullt som salgsvare til flere kommersielle aktører som ønsker å 

selge sine produkter og tjene penger. Her er det altså snakk om målrettet markedsføring, kriminalitet 

og sensitiv informasjon som overordnede tema. Det er derfor svært viktig at dette blir gjort etter de 

forskrifter og regler som finnes for å hjelpe oss å ivareta enkeltpersoner og deres personvern. Dette 

er noe vi alle forholder oss til, bevisst og ubevisst, i det daglige og som samfunnsdeltakere. Bare tenk 

på alle tjenester som er flyttet og flyttes over til digitale flater.   

Vi har sett flere eksempler på informasjon på avveie også i norske skoler. Her er tre eksempler fra 

Bergen, Oslo og Rælingen på brudd på personopplysningssikkerhet (GDPR) som Datatilsynet skriver 

om på sine hjemmesider. Disse sakene er med på å tegne et bilde av økende kompleksitet og i tillegg 

til at skolen må ta dette på største alvor, så er det en viktig del i opplæringen av elevene. Alle tre 

sakene har ført til bøter i millionklassen. I en kronikk «Digitalisering av skolesektoren krenker 

elevenes personvern» skrevet av Bjørn Erik Thon den 13. august i 2020, pekes det nettopp på de 

nevnte problemstillinger. Thon er direktør i Datatilsynet og har derfor inngående kjennskap til 

hvordan manglende kompetanse og tilfeldig behandling av personopplysninger kan få fatale 

konsekvenser for enkeltpersoner. Thon skriver i kronikken at det er manglende kompetanse om 

personvern i skolen, og han nevner bekymring for hvordan utredningen til ny opplæringslov (NOU 

2019:23) ikke behandler personvern som tema. «I lovforslaget er personopplysningssikkerhet så å si 

ikke nevnt. Dette til tross for at skoler i dag laster ned og bruker applikasjoner i ordinær 

undervisning, uten at det er gjennomført en risikovurdering av sikkerheten i forkant av denne 

bruken. Det viser en bekymringsfull utvikling. Ansvaret for personopplysningssikkerheten må bli 

tydeliggjort i regelverket», skriver Thon. Kronikken er skrevet i samarbeid med juridisk seniorrådgiver 

Charlotte Byegan og finnes i personvernbloggen under denne lenken. 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/sjekkliste/
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2018/varsel-om-gebyr-til-bergen-kommune/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/avgjorelser-fra-datatilsynet/2019/gebyr-til-oslo-kommune-utdanningsetaten/
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/varsel-om-gebyr-til-ralingen-kommune/
https://www.personvernbloggen.no/2020/08/13/digitaliseringen-av-skolesektoren-krenker-elevenes-personvern/
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Skolen skal både behandle informasjon selv, vurdere tjenester, undervise om digital dømmekraft og 

sikre opplæring av digitale ferdigheter. Kravene i henhold til personvernregelverket (GDPR) gjør at 

det må inngås databehandleravtaler, utføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og eventuelt en 

personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før nye tjenester kan tas i bruk i skolen. Dette er et påkrevd 

og viktig arbeid, som er både tid- og ressurskrevende. Alle forstår at for å få tatt i bruk nye tjenester i 

skolen, så må personvernet til både elever, ansatte og foresatte bli ivaretatt på en sikker måte. Dette 

ivaretas i dag gjennom de nevnte analysene som gjennomføres i sektorforum i samarbeid med DGI. 

Det er altså flere anliggender når det kommer til sikkerhet og personvern, og denne strategiplanen 

for Eidsvollskolen er tilegnet elevenes læring og hvilken kompetanse lærerne må tilegne seg for å 

kunne gjennomføre undervisningen på en tilfredsstillende måte. Digitale ferdigheter er en av fem 

grunnleggende ferdigheter som griper over alle fag. Samfunnsfag har et særlig ansvar for at elevene 

utvikler digitalt medborgerskap hvor betydningen av digitalisering for individ og samfunn er sentral. 

Digital dømmekraft, søk, opphavsrett, kildekritikk, produksjon og kommunikasjon skal øves i alle fag.  

I «Nasjonal strategi for digital sikkerhet» skriver statsminister Erna Solberg om at Norge helt siden 

2003 har hatt en nasjonal strategi for digital sikkerhet. Videre skriver statsministeren at dette nå er 

blitt et anliggende for alle, og ikke bare for spesielt interesserte. Strategien tar for seg flere områder 

hvor det foregår nasjonalt og globalt samarbeid, og det er flere målsetninger for hvordan 

sikkerhetsarbeidet skal drives frem av alle ulike aktører. Det er ikke mulig for en aktør å bekjempe de 

uønskede effektene alene. Det er derfor viktig at man tar hensyn til sikkerhet i tillegg til å bygge 

digital kompetanse i hele befolkningen for hvordan man best kan ta vare på egne data. Om 

kompetansebygging står blant annet blant annet følgende: 

Elever og lærlinger skal ha digital kompetanse, inkludert digitale ferdigheter i og kunnskap om trygg 

bruk og sikkerhet, som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid 

og samfunnsdeltakelse (Nasjonal strategi for digital kompetanse, 2019, kapittel 3.3, delmål 6) 

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, kommer med en helt tydelig oppfordring til styresmaktene 

når han avslutter sin kronikk på følgende måte: «Datatilsynet mener det haster med å få på plass en 

nasjonal strategi for personvern og sikkerhet i grunnskolen og videregående skole i Norge. Vi har 

ingen tid å miste. Et godt læringsmiljø og en trygg skolehverdag i 2020 betyr også at våre barns 

personopplysninger behandles på en forsvarlig og trygg måte, i tråd med regelverket». 

Til slutt i dette kapittelet om bruk av internett og skjerming av barn. Utdanningsdirektoratet har laget 

en manual der de beskriver hvordan man som barnehage- og skoleeier har et ansvar for å beskytte 

barn mot skadelig innhold på nett. Her kommer det opp enormt mange etiske problemstillinger 

knyttet til innhold, men også knyttet til barn og unges adferd i for eksempel sosiale medier. 

Barnekonvensjonen omtaler også temaet, og barnas rett til å ytre seg skal beskyttes samtidig som 

ytringsfriheten også må ha sine grenser.  

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhet/id2627177/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/veileder-hvordan-beskytte-barn-mot-skadelig-innhold-pa-nett/rettslige-rammer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/veileder-hvordan-beskytte-barn-mot-skadelig-innhold-pa-nett/rettslige-rammer/
https://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#16
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7. ERFARINGER FRA PERIODEN MED HJEMMEUNDERVISNING 
Den 12. mars i 2020 ble alle landets skoler stengt på grunn av koronapandemien. I dette kapittelet vil 

noen av erfaringene fra perioden med hjemmeundervisning bli referert. 

I slutten av forrige skoleår, ble det publisert en tabellrapport av NIFU (Nordisk institutt for studier av 

innovasjon, forskning og utdanning). Rapporten baseres på en spørring som ble gjennomført i 

forbindelse med koronautbruddet etter initiativ fra Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med 

Utdanningsforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet.  

I rapporten oppgir over 90 % av lærerne at de har fått økt digital kompetanse etter 12. mars (kapittel 

4.9 i Rapport 2020:13).  

I spørringen oppgir lærere ulike områder de fikk veiledning fra skolens ledelse i perioden etter 12. 

mars. Området hvor lærerne rapporterer minst grad av veiledning er oppfølging av individuelle 

opplæringsplaner og spesialundervisning. Områdene hvor det rapporteres størst grad av veiledning 

er å følge opp de sårbare elevene og å kontakte og holde kontakt med elevene. I disse er 

svarprosenten henholdsvis 65 % og 60 % i kategoriene “i noen grad” og “I stor grad” (figur 5.6 i 

Rapport 2020:13).  

Lokalt i Eidsvoll er det ikke foretatt omfattende forskning, men det er utarbeidet korte undersøkelser 

til ansatte, foresatte og elever på 3. - 10. trinn som ble sendt ut i løpet av høsten 2020. 131 ansatte 

har svart på en undersøkelse om bruk av digitale hjelpemidler og elevenes læringsutbytte under 

hjemmeskolen. I tillegg har elevrådsrepresentantene fra 3. til 10. trinn spurt sine klasser og samlet 

nærmere 2000 svar. Undersøkelsen blant foresatte samlet 714 svar. 

Kort oppsummert kan vi si at bruken av de tilgjengelige digitale ressursene, lære- og hjelpemidlene 

økte betraktelig fra 12. mars. Med bruken øker selvsagt også kompetansen hos både ansatte, elever 

og foresatte. Dette gjør at bruken av det digitale har økt i dette skoleåret og at utgangspunktet for å 

arbeide med lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse er et helt annet enn da arbeidet med 

denne strategien ble påbegynt.  

7.1.  Erfaringer fra Eidsvoll kommune 
I de nevnte undersøkelsene i Eidsvollskolen blant ansatte, elever og foresatte er resultatene med å 

bekrefte, men og nyansere flere funn fra den nasjonale undersøkelsen.  

Når det gjelder digital kompetanse hos lærere, så bekreftes det at den har økt. Helt konkret har 

bruken av digitale hjelpemidler økt i undervisning, og kjennskapen til mulighetene i de verktøyene vi 

har tilgjengelig er betraktelig bedre. Dette bekreftes både fra elever og ansatte. I større grad blant 

elevene på barneskolen (77 %) enn på ungdomsskolen (28 %), men det kan og henge sammen med 

hva utgangspunktet var hos lærerne før 12. mars.  

De viktigste erfaringene går nok allikevel på elevenes læring og mestring. Forskjellene mellom 

elevene har økt og det kan se ut til å skyldes en kombinasjon av motivasjon, rutiner, sosiale forhold 

og lærernes digitale kompetanse. Undersøkelsen blant foresatte gir klart uttrykk for en forskjell 

mellom skoler, mellom trinn og mellom lærere på hvordan oppfølgingen av elevene var i perioden 

med hjemmeundervisning. Fra elever som ikke har mottatt digital undervisning til elever som har 

møttes daglig i for eksempel Microsoft Teams.  
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Blant elevene er det også en relativt stor andel som har opplevd hjemmeskole som vanskelig. Dette 

særlig blant de yngste og de eldste elevene. Lærerne på sin side nevner flere ulike årsaker til at de 

var bekymret for enkeltelever under perioden. Det går på alt fra tilgang på utstyr og nett til 

muligheten til å få kontakt med elevene og egen praksis i en endret hverdag. Flere ansatte og 

foresatte nevner at progresjonen underveis i perioden var positiv, og flere merket at hjelpemidlene, 

så vel som kompetansen til alle parter ble forbedret og bedre utnyttet. 

Elevenes digitale kompetanse har økt betraktelig. Av de foresatte som deltok i undersøkelsen 

rapporterer omtrent 60 % at elevenes digitale ferdigheter ble bedre under og etter perioden med 

hjemmeundervisning. Blant elevene selv, mener 79 % blant elever på barnetrinnet, 72 % blant 

elevene på mellomtrinnet og 49 % blant elevene på ungdomstrinnet at de er blitt flinkere digitalt. 

Alt i alt er erfaringene som både elever, ansatte og foresatte har høstet under perioden med 

hjemmeundervisning av stor verdi når den digitale kompetansen skal styrkes i det videre arbeidet. 

Det er fortsatt av like høy prioritet at lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) står 

sentralt i en hverdag bestående av en stadig mer kompleks informasjonstilgang i et globalt, digitalt 

samfunn. Den digitale kompetansen til lærere og elever handler ikke kun om ferdigheter i bruk av 

ressurser og hjelpemidler, men også hvordan, hvorfor og når man benytter disse. 

7.2.  Hva har elever og lærere lært? 
Det er vanskelig å si noe konkret og generelt om hva både elever og lærere har lært under perioden 

med stengte skoler og hjemmeundervisning i mars og april 2020. De undersøkelsene som er gjort 

forteller om lærere som har tatt i bruk digitale ressurser, hjelpe- og læremidler i større grad også i 

etterkant. Profesjonsfellesskapene som lærere og ledere i skolene er en del av har også blitt flere og 

styrket. Delingskulturen og faglige diskusjoner i Facebook-grupper for lærere er et tydelig eksempel 

på dette. Øystein Gilje, Frida Thuen og Bjørn Bolstad jobber ved FIKS under UiO og skriver en artikkel 

i Bedre skole (nr. 3/2020) der de oppsummerer kort hva forskning så langt kan fortelle oss om hva vi 

har lært og bør ta med oss videre. De peker på de samme sentrale funnene som vi får påpekt også 

lokalt her i Eidsvoll fra både elever, ansatte og foresatte. 

Strategi for digitalisering i Eidsvollskolen skal som sagt være en strategi som tydeliggjør forventninger 

og ansvar for hvert nivå innen skolesektoren. Forventninger og ansvar for skoleeier, skoleledere og 

lærere for at elevene skal kunne settes i stand til å nå sitt potensiale. For: 

Eleven skal tilegne seg gode digitale ferdigheter og dømmekraft gjennom opplæringen og lære 

å utnytte digitale læremidler kreativt og skapende (overordnet mål, kapittel 3). 

De erfaringene vi helt plutselig og uønsket fikk den 12. mars har styrket lærernes og elevenes digitale 

kompetanse betraktelig. Det er allikevel erfaring og ferdigheter som igjen må drøftes i lys av PfDK og 

læreplanverkets kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål innen hvert enkelt 

fag.  
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Vedlegg 1 - Tiltaksplan

  

     Eidsvoll kommune 

2021-2026 

Tiltaksplan for digitalisering i skolen 

En helhetlig satsing i Eidsvollskolen 

Morten Fallet Haugli 
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Forord 
I denne tiltaksplanen er tanken at du skal finne en oversikt over hva som gjøres hvor. Dette er en 

dynamisk plan som vil jevnlig oppdateres minst en gang per skoleår. I tillegg vil Teamene EID 

nettverk_digialisering (for nettverket) og EID – Digital skole (for alle ansatte) være arena for mer 

levende og «dag til dag» - oppdateringer på områder hvor det faller seg naturlig. Tiltaksplanen du får 

lese her er en beskrivelse av hvor ansvaret ligger for å effektuere hvert enkelt tiltak, men er ikke 

utfyllende. Det vil og kan altså jobbes på flere områder. 

 

 

 

  
Digitalisering i Eidsvollskolen  

Eleven skal tilegne seg gode digitale ferdigheter og 

dømmekraft gjennom opplæringen og lære å utnytte digitale 

læremidler kreativt og skapende. 
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På kommunenivå 
 

 

Innsatsområder på kommunalt nivå 
I. Koordinere og lede arbeidet med digitalisering i Eidsvollskolen i samarbeid med DGI 

II. Bistå i kompetanseheving for lærerne i form av tid, ressurser og arenaer for læring 
a. Innen pedagogisk bruk av IKT 
b. Innen personvern og sikker behandling av data 

III. Søke om tilskudd til digitale læremidler og utstyr for eksempel til bruk i programmering 
IV. Sikre gode avtaler for utstyr og tilgang for ansatte og elever med 1 : 1 dekning  
V. Se på mulighetene og jobbe for å opparbeide et skaperrom på hver skole 

Tiltak kommunalt 

Nye tiltak 2020 Eksisterende tiltak 

• Koordinere arbeidet med digitalisering 
gjennom å lede skolens 
kompetansebygging og arrangere 
fagdager for lærere 

• Kartlegge og starte opptrapping mot 1 : 1 
dekning av utstyr for alle elever og 
ansatte 

• Vurdere og lease utstyr til elever og 
ansatte (med mål om 1 : 1) 

• Holde eksisterende utstyr oppdatert 
(DGI) 

• Kjøpe kommunale lisenser til digitale 
ressurser 

• Koordinerer tjenester med FEIDE-
innlogging 

Mulige tiltak  

Ressurser på nett: 

• Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 

• Ressursside for barnehage og skole (IKT-plan) 

• Utdanningsdirektoratets kompetansepakker  
 

  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/
https://www.iktplan.no/
https://bibsys.instructure.com/courses?design=udir
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For skoleledelsen 
 

 

Innsatsområder for skoleledelsen 
I. Legge til rette for faglig og pedagogisk utvikling på hver enkelt skole 

II. Følge opp kommunens strategi på sin skole 
a. Personvern og sikkerhet inngår som en del av strategien 

III. Lede arbeidet med utvikling av lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse 
IV. Kartlegge og sikre en oversikt over skolens utstyr og tilstanden på dette 
V. Følge opp nytilsatte lærere slik at de raskt får ta del i kommunens og skolens arbeid 

Tiltak kommunalt 

Nye tiltak 2020 Eksisterende tiltak 

• Rektorene deltar i nettverk for 
digitalisering i Eidsvollskolen 

• Bidrar i utarbeidelsen av strategi for 
digitalisering 

• Leder arbeidet med digitalisering på sin 
skole 

• Sørger for at lærerne og foresatte får 
tilgang på og kjennskap til oppdatert 
informasjon om lover, retningslinjer og 
innhold knyttet til digitalisering i skolen 

• Ansvar for at skolen og skolens ansatte 
følger lover og regler for personvern, 
samt de prosedyrer som foreligger 
kommunalt 

Mulige tiltak 

Ressurser på nett: 

• Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 

• Ressursside for barnehage og skole (IKT-plan) 

• Utdanningsdirektoratets kompetansepakker 
 

  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/
https://www.iktplan.no/
https://bibsys.instructure.com/courses?design=udir
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For lærerne 
 

 

Innsatsområder for lærerne  
I. Sette seg inn i og aktivt bruke læreplanen LK20 

II. Sette seg inn i og utvikle egen kompetanse i tråd med Rammeverket for PfDK 
III. Sette seg inn i og benytte seg av kommunens valgte digitale plattformer og ressurser 
IV. Sette seg inn i og gjennom praksis bidra til at regler for personvern og datasikkerhet 

overholdes 
V. Bidra til faglig utvikling på egen skole og i kommunen gjennom Teams (EID – Digital Skole) 

Tiltak kommunalt 

Nye tiltak 2020 Eksisterende tiltak 

• Noen lærere deltok i nettverk for 
digitalisering i Eidsvollskolen hvor de 
bidrar i utarbeidelsen av strategi for 
digitalisering 

• Bidra inn i Teamet EID – Digital skole der 
tips og informasjon blir lagt ut 

• Undervise elevene i digitale ferdigheter 
som er en av de fem grunnleggende 
ferdighetene siden LK06 

• Forholde seg til lover og regler for 
personvern 

Mulige tiltak 

Ressurser på nett: 

• Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 

• Ressursside for barnehage og skole (IKT-plan) 
 

  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/
https://www.iktplan.no/
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Vedlegg 2 – Bakgrunn for og utarbeidelse av strategien 

1.0 Rammene rundt digitalisering i Eidsvollskolen 

1.1 Bakgrunn 

Kommunestyret i Eidsvoll har ytret ønske om en kommunal strategi for satsingen på digitalisering i 

skolen. Siden skolesektoren har jobbet med dette over tid, så har vi også kommet dit nå at en 

strategi vil være med å samle ideene i et dokument for å skape bedre helhet og oversikt. En slik 

oversikt vil også sette tydeligere rammer for hva satsingen på digitalisering skal være i skolene i 

kommunen. I det følgende kan du lese interpellasjonen og vedtaket fra Kommunestyret 29.1.2019: 

PS 11/19 Interpellasjoner og spørsmål Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2019 Behandling Av 35 

representanter var 35 til stede 

Lars Henrik R. Øberg (AP) fremmet 21.01.2019 følgende interpellasjon til kommunestyrets møte 

29.01.2019:  

Det er viktig at skolen er i stand til å forberede elevene til et arbeids- og samfunnsliv basert på IKT. Det 

skjer en revolusjon i samfunnet og digitale verktøy er blitt en sentral del av de fleste menneskers liv og 

spesielt for ungdommen. Arbeidslivet er preget av at man må håndtere teknologi uavhengig av 

arbeidsplass. Internett og mobile løsninger har på få år endret mye av måten samfunnet fungerer på 

og måten vi omgås med hverandre på. Dagens 10. klassinger vil møte et arbeidsliv etter endt 

utdanning, som setter store krav til effektiv bruk av teknologi. Dagens 7. klassinger vil møte teknologi 

vi i dag ikke har tatt i bruk og dagens førsteklassinger vil måtte anvende teknologi vi ikke kjenner til. 

Utviklingen går fort, veldig fort. Mange av elevene som starter på skolen i dag har i stor grad med seg 

digitale læringsstrategier når de starter på skolen, eller de tilegner seg dette i løpet av barneskolen og 

da ofte i stor grad utenfor skolen. Barnas digitale hverdag på fritiden og barnas digitale hverdag på 

skolen oppleves ofte som to forskjellige verdener. Skolens kjerneprodukt er læring av kunnskap. I takt 

med samfunnets utvikling vil kunnskapen stadig anvendes på nye måter. Dette er en utfordring for 

skolen. Skal skolen oppleves som relevant, og skal skolen oppleves som et relevant sted for læring av 

kunnskap, må skolen anvende teknologi like naturlig som blyant og viskelær.  

• Elever må få levere lydfiler og videoer istedenfor tekst der det er relevant. 

• Elever må kunne kommunisere digitalt med hverandre og med lærere/skolen i samspill med 

den tradisjonelle dialogen i klasserommet. 

• Lærere må sette teknologi inn i den daglige undervisningskonteksten og daglig administrativt 

arbeid. 

• Skolelederne må tenke utnyttelse av teknologi i alt utviklingsarbeid som gjøres og i eget 

administrativt arbeid. 

• Læreren som mentor, klasseleder, tilrettelegger, foreleser og kunnskapsformidler er enda 

viktigere enn tidligere, slik at elevene lærer å skille seriøs kunnskap fra useriøs, greier å 

anvende IKT effektivt, bruker IKT for å lære mer og evner å formidle kunnskapen like godt 

digitalt som manuelt og gjerne i en god kombinasjon. Langsiktig strategisk tenkning er 

avgjørende for å lykkes med IKT i skolen. Både lærere og elever skal ha utstyr som fungerer, 

tilfredsstillende infrastruktur, nødvendig kompetanse og rammer som gjør arbeidet mulig. 

Dette krever styring og ledelse og det krever investering. Skal IKT bli noe mere enn et 

underholdningsmedium og noe som anvendes "når det fungerer" må det tenkes strategisk og 

helhetlig. Alle ledd må profesjonaliseres og kompetansenivået må heves på alle plan. Det 

gjelder alt fra IKT-drift, til skoleledere, elever, lærere og andre ansatte. Alle brukergrupper må 

kurses planmessig og jevnt i uoverskuelig framtid. Investeringer må budsjetteres, være årlige 
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og forutsigbare. Det er viktig å ha en digital strategi som gir alle brukergrupper en bedre 

hverdag, øker utnyttelsesgraden av investeringene som gjøres og som øker læringsutbytte. 

Vedtak: Administrasjonen setter i gang et utkast arbeidet til en IKT-strategi /handlingsplan for 

Eidsvollskolen som kan bli et viktig verktøy for å sette skolesektoren i Eidsvoll i stand til å utnytte IKT 

på en fornuftig og god måte og der man også vurderer hvilke regler skolene skal ha til bruk av 

mobiltelefon. Saken legges frem for Hovedutvalg for oppvekst og kultur som arbeider videre med 

planen. 

Administrasjonen i denne sammenheng er skolekontoret som igjen har organisert et nettverk av 

lærere og rektorer for å samtidig skaffe seg en helhetlig tilnærming til digitalisering i Eidsvoll 

kommune. 

1.2 Utforming av strategien 

Eidsvoll kommune har gjennom desentralisert ordning for kompetanseheving innledet et samarbeid 

med Høgskolen Innlandet, INN, med tanke på kompetanseheving innenfor digitalisering. Det er også 

nedsatt en kommunal arbeidsgruppe samt et nettverk bestående av lærere og rektorer fra alle de ti 

skolene i kommunen.  

Arbeidsgruppa består av skolesjef Rune Holm, pedagogisk rådgiver Anne Brodal, seniorrådgiver ved 

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet Ingeborg Amundrud, lærer og 

digitaliseringsrådgiver i Eidsvollskolen Solvår Gully og prosjektleder Morten F. Haugli. Det første 

møtet i denne gruppa fant sted i mai 2019. 

Nettverket består av rektor og en til to lærere fra hver av de ti skolene i Eidsvoll. Det deltar også 

noen avdelingsledere i dette arbeidet, og det første møtet for nettverket var 11. november i 2019. 

Nettverkets arbeid med strategien startet med forberedelser til og i det andre nettverksmøtet som 

fant sted i januar 2020.  

Videre tidsplan og involvering er beskrevet i det neste kapittelet 1.3. Tidsplan og høringsinstanser. 

Sammen skal disse aktørene utvikle en strategi for digitalisering i Eidsvollskolen som er å lese i dette 

dokumentet.  

 

1.3 Tidsplan og høringsinstanser 

Strategien skal utvikles igjennom høsten og vinteren 2019/2020. Et førsteutkast av planen skal legges 

frem for Hovedutvalget for oppvekst, kultur og frivillighet på møtet den 25. februar 2020. Da vil også 

planen sendes til nettverksdeltakerne, tillitsvalgte og SU ved skolene for å vise arbeidet som er 

igangsatt, samt for å få innspill, spørsmål og kommentarer til innholdet i planen. 

Et andreutkast vil så legges frem for nettverket den 4.5.2020 og Hovedutvalget for oppvekst, kultur 

og frivillighet på deres møte den 5.5.2020. Deretter vil den endelige planen presenteres for 

Formannskapet den 9.6.2020 og Kommunestyret den 16.6.2020 for å bli vedtatt politisk. 

Planen lages i utgangspunktet som en femårsplan, men vil jevnlig vurderes slik vi kommer tilbake til i 

kapittel 9 Vurdering og videreutvikling. 
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2.0 SITUASJONSBESKRIVELSE 
I Eidsvoll har det over tid pågått drøftinger, utprøvinger og undersøkelser knyttet til hvilke digitale 

hjelpemidler elevene skal bruke i skolen. Det er gjort ulike valg fra skole til skole med tanke på 

innkjøp av hjelpemidler og læringsressurser. På denne måten har kompetanse blant kommunens 

lærere og skoler utviklet seg i ulike retninger. Det har også skjedd en stor utvikling nasjonalt, og det 

er store forskjeller mellom landets kommuner på alt fra valg av utstyr til arbeid med digitalisering 

som et pedagogisk anliggende. Rammeverket som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og 

som refereres til i denne strategiplanen ble ferdigstilt i 2017, og Kunnskapsdepartementets strategi 

for digitalisering «Framtid, fornyelse og digitalisering» gjelder for årene 2017 – 2021. Det er fra 

denne strategien vi henter vårt overordna mål, som beskrevet i kapittel 4 Overordna mål. 

Det er et tydelig fremsagt ønske av deltakerne i nettverket for digitalisering at elevene skal ha 1 : 1 
dekning fra 1. til 10. trinn. Videre følger en kort oppsummering av plattformer og digitalt utstyr som 
brukes i dag i kommunen: 

 
• Eidsvoll kommune benytter fra 1.8.2019 Microsoft Teams og Office 365 i arbeid med 

elevene.   
• Visma flyt skole er kommunikasjonskanalen mellom skole og hjem.   
• Innbyggerportalen, den kommunale hjemmesiden, brukes for å publisere generell 

informasjon.  
• Høsten 2018 var det fire av barneskolene som startet pilotering med læringsbrett 1 : 1 på 

1. trinn. Høsten 2019 startet alle skolene med læringsbrett, og det er nå 1 : 1 dekning på 1. 
– 3. trinn i kommunen.   

• Kommunen benytter FEIDE for innlogging for sikker identifisering av elever og 
lærere. Dette for å gi riktig tilgang til digitale ressurser og tjenester.   

• Alt av teknisk support og vedlikehold av utstyr er lagt til DGI. Alle ansatte melder saker av 
teknisk karakter direkte til DGI.   

• Erfaringer fra andre kommuner/utvikling i verden. Tre store aktører   
• Status og utvikling av enheter i Eidsvoll. Leasing - muliggjør bytte av type enhet  

 

3.0 MÅLGRUPPER 
En strategiplan er i hovedsak rettet mot de som i sitt daglige arbeid jobber for å nå strategiens mål, 

altså ansatte i Eidsvollskolen. 

I tillegg er det naturlig at politikerne i kommunen, foresatte og andre med interesse for skolen gjøres 

kjent med at det finnes en slik plan og kan være med å påvirke innholdet i planen. 

Som det kommer frem av kapittel 1.3 Tidsplan og høringsinstanser, skal strategiplanen sendes ut til 

flere grupper for å få innspill, spørsmål og kommentarer.  

4.0 ORGANISERING 
I utarbeidelse av strategi for digitalisering er organiseringen som beskrevet under kapittel 1.2. 

Utforming av strategien. Arbeidsgruppa holder i trådene og samler og bearbeider innspill fra de ulike 

bidragsyterne.  

Når strategien er utarbeidet og politisk behandlet, vil nettverket utelukkende være en arena for 

faglig utvikling og kompetanseheving. Dette vil organiseres med ulike perspektiver i form av 
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forskningsbasert teori om pedagogikk, didaktikk og kompetanse om digitale ressurser, hjelpe- og 

læremidler. I tillegg vil nettverket fylles med praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon knyttet 

til teori og praksis. Pedagogikk og didaktikk utvikles gjerne gjennom aksjonsforskning, og innenfor 

skoleverdenen snakker man gjerne om aksjonslæring.  

Under evalueringen av kommunens deltakelse som realfagskommune i regi av 

Utdanningsdirektoratets «Tett på realfag», samarbeidet Eidsvoll kommune med Torbjørn Lund fra 

Universitetet i Tromsø/Det arktiske universitet. Det er flere viktige erfaringer fra det arbeidet som er 

med å gi føringer for hvordan videre utviklingsarbeid skal organiseres. 

En umiddelbar endring er at nettverk for digitalisering i skolen består av rektor sammen med en til to 

lærere fra hver skole. Det skal også delta minst to fra hver skole på fagdager og andre kurs knyttet til 

kompetanseheving som er i kommunal regi. Dette for å øke mulighetene for at hele kollegiet får ta 

del i utviklingen som er kommunalt initiert og for å unngå at deltakerne blir alene om å 

videreformidle til sine kollegaer. Det er viktig med gode rolleavklaringer både for de som deltar, men 

også å tydeliggjøre ovenfor alle hva som forventes av hvem. 

5.0 VURDERING OG VIDEREUTVIKLING 
I arbeid med digitalisering er det selvmotsigende å sette opp et langt tidsperspektiv. Fordi utviklingen 

hele tiden øker i fart, så må spesielt den vedlagte tiltaksplanen jevnlig være oppe til vurdering og 

videreutvikling. 

Selve strategien for digitalisering har et overordna mål som er såpass åpent fordi det beskriver hva 

elevene skal jobbe med. Hva det så vil si at eleven er i stand til å utnytte digitale læremidler kreativt 

og skapende er noe som vil endres i takt med utviklingen, og som vil være avhengig av det utstyret 

som til enhver tid er tilgjengelig. 

Foreløpig er strategien satt opp for en femårsperiode, men arbeidet med digitalisering i skolen vil 

garantert ikke være ferdig når vi kommer til 2025. Det vil hele tiden være viktig å se hvilke rammer og 

hvilket utstyr som ligger til grunn for elevene. Det er avgjørende for lærernes planlegging og 

gjennomføring av undervisning.
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Programmering i Eidsvollskolen 

Hvorfor programmering? 
I «Framtid, fornyelse og digitalisering» 

(Kunnskapsdepartementet 2017-2021), som er 

grunnopplæringen sin digitaliseringsstrategi, er denne 

hovedmålsettingen brutt ned til følgende målsetninger fordelt 

på fire nivå: 

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.  
 
Kommunen og fylkeskommunen skal: 
Legge rammer for god utnyttelse av IKT i både pedagogisk og administrativt arbeid, med elevens 
læring i fokus 

 

Disse fire målsettingene er også tatt inn i Strategi for digitalisering i Eidsvollskolen, som er under 

utarbeidelse i dag og skal ferdigstilles og vedtas politisk høsten 2020. For at elevene skal settes i 

stand til og være i stand til å nå sin målsetning må det legges til rette for og planlegges for gjennom 

undervisningen i skolen. Derfor er lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse et rammeverk som 

kan være til stor hjelp i utdanning, videreutdanning og etterutdanning av lærere. Dette tar inn over 

seg alle deler av en profesjonell lærers yrkesutøvelse, og programmering vil sånn sett kun være en 

liten del av dette. Samtidig ser det ut til at programmering er noe fremtidsrettet, som også er en 

større del av skolegangen i et økende antall land. 

 

Hovedmål for strategien fra KD: 

Elevene skal ha digitale ferdigheter 

som gjør dem i stand til å oppleve 

livsmestring og lykkes i videre 

utdanning, arbeid og samfunns-

deltakelse 

IKT skal utnyttes godt i organiseringen 

og gjennomføringen av opplæringen 

for å øke elevenes læringsutbytte 

En modell fra udir.no, som gir en 

skjematisk oversikt over lærerens 

profesjonsfaglige digitale 

kompetanse (PfDK). 
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Når Eidsvoll kommune innleder et samarbeid med Naturfagsenteret for å øke kompetanse i 

programmering, er det nettopp fordi dette gjennom skaperskolen kan være med å gi inspirasjon og 

ideer til å jobbe i den retningen som også skisseres i den nasjonale og kommunale strategien for 

digitalisering. 

 

Programmering, Super:bit og skaperskolen 
Naturfagsenteret har utviklet et kompetansehevingsprogram for lærere som de i dag blant annet 

kurser alle vitensentrene i landet i. Vitensentrene har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å 

distribuere og gjennomføre opplæring av Super:bit til alle landets 6. trinn. I Eidsvoll kommune får vi 

besøk av Vitensenteret Innlandet høsten 2020. Rektorene har fått oversikt over kursdag og 

besøksdag (de besøker hver enkelt skole). 

I skaperskolen er Naturfagsenteret prosjektleder, og de utvikler lærerkurs i samarbeid med nettopp 

vitensentrene. Skaperskolen har som mål å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes 

kreativt og skapende. Eidsvoll kommune samarbeider med Naturfagsenteret gjennom midler fra 

DEKOMP hvor det tilbys fem fagdager til lærere i skoleåret 2020/2021. 

Det er altså snakk om konkrete eksempler på undervisningsopplegg som lærere kan ta i bruk og 

videreutvikle i sin praksis. Dette er også i tråd med Strategi for digitalisering i Eidsvollskolen som er 

under utarbeiding og ferdigstilles høsten 2020.  

I slutten av juni 2020 fikk skoleeier også tilslag på søknad om midler til innkjøp av utstyr til 

programmering i skolen. I løpet av høsten 2020 vil derfor alle skolene i kommunen bli rustet opp med 

utstyr til å møte de fleste krav som læreplanene stiller til programmering. 

På de neste sidene vil det følge en oversikt (ikke utfyllende) over programmering i læreplanverket. 
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Programmering i fire fag 
I de nye læreplanene (LK20), er programmering nevnt som en ferdighet i fire fag gjennom grunnskolen og videregående skole. Her følger en oversikt over 

henvisninger til programmering fra læreplanverket, men det er også mange flere mål hvor man kan og kanskje bør bruke programmering som et verktøy. 

Hvilke mål tenker du at det kan være i dine fag? 

 

Overordnet del:  
Første avsnitt av Opplæringslovens formålsparagraf lyder slik: 
«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og 
kulturell innsikt og forankring.» 
Under «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» er det vektlagt at barn og unge skal få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang og at 
skolen skal dyrke forskjellige måter å utforske og skape på. 
Under «Å lære å lære» er læringsprosessene og faglig utvikling sentralt. Opplæringen skal fremme elvenes motivasjon, holdninger og læringsstrategier står 
det. 
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 Kunst og håndverk Musikk Matematikk Naturfag 

Kjerne-
elementer  

Håndverksferdigheter – (…). 
De skal bruke harde, 
plastiske og myke 
materialer og digitale 
verktøy på en estetisk, 
miljøbevisst og trygg måte 
gjennom hele skoleløpet. 
Kunst- og designprosesser - 
(…) elevene skal utvikle 
nysgjerrighet, kreativitet, 
mot, skaperglede, 
utholdenhet og evne til å 
løse problemer. 
Visuell kommunikasjon – 
(…) skal bruke visuelle 
virkemidler bevisst og 
eksperimenterende i (…) 
digitale uttrykk. 

Lage musikk - (…). 
Elevene skal få erfaring 
med og opplæring i ulike 
måter å lage musikk på 
og bli i stand til å ta i 
bruk ulike 
improvisasjons- og 
komposisjonsteknikker, 
verktøy og metoder. 

Utforsking og problemløysing – (…). Algoritmisk 
tenking er viktig i prosessen med å utvikle 
strategiar og framgangsmåtar for å løyse 
problem og inneber å bryte ned eit problem i 
delproblem som kan løysas systematisk. 
Modellering og anvendingar – (…). Modellering 
i matematikk handlar om å lage slike modellar. 
Resonnering og argumentasjon – (…). Elevane 
skal utforme eigne resonnement både for å 
forstå og for å løyse problem. 
Representasjon og kommunikasjon – (…). 
Representasjonar kan vere konkrete, 
kontekstuelle, visuelle, verbale og symbolske. 
Abstraksjon og generalisering – (…). 
Generalisering i matematikk handlar om at 
elevane oppdagar samanhengar og strukturar 
og ikkje blir presenterte for ei ferdig løysing.   
 

Teknologi – (…) forstå, skape 
og bruke teknologi, 
inkludert programmering og 
modellering, i arbeid med 
naturfag. 

 Kunst og håndverk Musikk Matematikk Naturfag 

Grunnleggende 
ferdigheter 

Digitale ferdigheter (…) 
innebærer å bruke digitale 
verktøy og programmering i 
kreative og skapende 
prosesser 

Digitale ferdigheter (…) 
innebærer å bruke 
digitale verktøy kreativt 
til å gjøre opptak, 
bearbeide og manipulere 
lyd og bruke 
programmering i 
skapende arbeid. 

Digitale ferdigheter (…) inneber å kunne bruke 
grafteiknar, rekneark, CAS, dynamisk 
geometriprogram og programmering til å 
utforske og løyse matematiske problem. Vidare 
inneber det å finne, analysere, behandle og 
presentere informasjon ved hjelp av digitale 
verktøy. Utviklinga av digitale ferdigheiter 
inneber i aukande grad å bruke og velje 
formålstenelege digitale verktøy som 
hjelpemiddel for å utforske, løyse og 
presentere matematiske problem 

Digitale ferdigheter i 
naturfag er å kunne bruke 
digitale verktøy til å 
utforske, registrere, 
beregne, visualisere, 
programmere, modellere, 
dokumentere og publisere 
data fra forsøk, feltarbeid og 
andres studier. 
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Barnetrinnet (1. – 4. trinn) 
 Kunst og håndverk Musikk Matematikk Naturfag 

Kompetansemål 
1. – 4. trinn 

 Leke med musikkens 
grunnelementer gjennom lyd 
og stemme, alge mønstre og 
sette sammen mønstrene til 
enkle improvisasjoner og 
komposisjoner, også med 
digitale verktøy (etter 2. 
trinn). 
Eksperimentere med rytmer, 
melodier og andre 
grunnelementer, sette 
sammen mønstre til 
komposisjoner, også ved 
bruk av digitale verktøy, og 
beskrive arbeidsprosesser og 
resultater (etter 4. trinn). 

Lage, følgje og etter kvart utforske reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og spel (etter 2., 3. 
og 4. trinn). 
Utforske likevekt og balanse i praktiske 
situasjonar, representere dette på ulike måtar og 
omsetje mellom dei ulike representasjonane 
(etter 3. trinn). 
Lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av 
variablar, vilkår og lykkjer (etter 4. trinn). 
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Mellomtrinnet (5. – 7. trinn) 

 Kunst og håndverk Musikk Matematikk Naturfag 

Kompetansemål 
5. – 7. trinn 

Bruke programmering 
til å skape interaktivitet 
og visuelle uttrykk 

Bruke teknologi og digitale 
verktøy til å skape, øve inn 
og bearbeide musikk. 
 

Utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med 
positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine 
(etter 5. trinn). 
Lage og programmere algoritmar med bruk av 
variablar, vilkår og lykkjer (etter 5. trinn). 
Bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i 
programmering til å utforske geometriske figurar 
og mønster (etter 6. trinn). 
Utvikle og bruke formålstenlege strategiar i 
rekning med brøk, desimaltal og prosent og 
forklare tenkjemåtane sine (etter 7. trinn). 
Bruke programmering til å utforske data i 
tabellar og datasett (etter 7. trinn) 
 
 

Stille spørsmål og lage 
hypoteser om naturfaglige 
fenomener, identifisere 
variabler og samle data for å 
finne svar (etter 7. og 10. 
trinn) 
Utforske, lage og 
programmere teknologiske 
systemer som består av 
deler som virker sammen. 
Reflektere over hvordan 
teknologi kan løse 
utfordringer, skape 
muligheter og føre til nye 
dilemmaer. 
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Ungdomstrinnet (8. – 10. trinn) 

 Kunst og håndverk Musikk Matematikk Naturfag 

Kompetansemål 
8. – 10. trinn 

Utforske hvordan 
digitale verktøy og ny 
teknologi kan gi 
muligheter for 
kommunikasjonsformer 
og opplevelser i 
skapende prosesser og 
produkter 
Fordype seg i en visuell 
uttrykksform og/eller 
en håndverksteknikk, 
utforske muligheter 
gjennom praktisk 
spanede arbeid og 
presentere valg fra idé 
til ferdig resultat 

Skape og programmere 
musikalske forløp ved å 
eksperimentere med lyd fra 
ulike kilder. 
Lytte og prøve ut ulike 
uttrykk og begrunne valg i 
skapende prosesser fra idé til 
ferdig resultat. 
 

Utforske og beskrive primtalsfaktorisering og 
bruke det i brøkrekning (etter 8. trinn). 
Utforske korleis algoritmar kan skapast, testast 
og forbetrast ved hjelp av programmering (etter 
8. trinn). 
Utforske, beskrive og argumentere for 
samanhengar mellom sidelengdene i trekantar 
(etter 9. trinn). 
Utforske og argumentere for formlar for areal og 
volum av tredimensjonale figurar (etter 9. trinn). 
Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne 
sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke 
programmering (9. trinn). 
Utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike 
funksjonar ved å bruke digitale verktøy (etter 10. 
trinn) 
Utforske matematiske eigenskapar og 
samanhengar ved å bruke programmering (etter 
10. trinn) 

Analysere og bruke 
innsamlede data til å lage 
forklaringer, drøfte 
forklaringene i lys av 
relevant teori og vurdere 
kvaliteten på egne og andres 
utforskinger. 
Utforske, forstå og lage 
teknologiske systemer som 
består av en sender og en 
mottaker. 
Bruke programmering til å 
utforske naturfaglige 
fenomener. 

 

 


