Høringssvar til digitaliseringsstrategi
Børnehaven Mejsevej (personale/ bestyrelse)
Høringspunkt

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
 at digitaliseringsstrategien, handleplan med
underliggende økonomibilag sendes i høring med frist for
indsendelse af høringssvar den 11. april kl. 8.00
 at der afvikles informationsmøde den 4. april kl. 19.00
 at økonomimodel 3 anbefales, og der søges indarbejdet
800.000 kr. i driftsbudget 2020 og overslagsårene.
 • at endeligt valg af digital enhed foretages i første
halvår af 2020 og kompetencen hertil tillægges
styregruppen bag digitaliseringsstrategien.
BESLUTNING
Administrationens indstillinger godkendt.

Høringsberettiget

Alle dagtilbud og skolers MEDudvalg og bestyrelser.
10. kl. centret, Vestermarkskolen, CKU, Limfjordsskolen og
Aalestrup Realskole får planen tilsendt og kan afgive
høringssvar.

Høringsberettigedes
bemærkninger til strategien

Det er godt:
 Børnene lærer at håndtere de nye digitale
muligheder, som bliver et kreativt, læringsskabende og
kompetencegivende redskab.
 Det skaber børnefællesskab omkring projekter
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
 Vi bekymres over størrelsen af chromebook ift at børnene
selv skal kunne bruge den i forskellige digitale aktiviteter.
Er den lige så hårdfør som IPADs, som vi har nu. Vigtigt
at den kan være funktionel både i inde og uderummet.
 Kan programmer fastlåses så børn ikke umiddelbart kan
hente det de vil. Etik i børnehøjde.
 De digitale legekasser fungerer ikke optimalt.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
handleplanen

Det er godt:
 At alle får det samme arbejdsredskab Chromebook, hvor
der kan deles erfaringer, på tværs af tid og sted med
kolleger, forældre osv.
 Godt at Aula implementeres, så det får en rød tråd fra
dagpleje til skole.
 At alle ansatte får en email adresse tilknyttet Aula i
institutionen
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
 Usikker på om alle de nødvendige programmer, som vi
bruge i dagligdagen nu kan overføres eller bruges i
chromebook.
 Bekymring omkring udgift netadgang, når den bruges
udenfor institutionen.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
økonomien

Det er godt:
 At alle ansatte får en fælles
uddannelse/videreuddannelse
 Vigtigt at alle AP- devices bliver opgraderet, da
chombooks er afhængig af et stabilt netværket, for at
fungere.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
 Urimeligt at det skal finansieres af vores eget budget.
 Hvem har udgift til net etablering når den bringes med på
tur.
 At vi får tildelt mere end 5 chromebooks, vurderingen
skal være afhængig af størrelsen på institutionen.

Andet

Vi tænker at der kommer til at blive brugt megen tid og
ressourcer på at få dette implementeret, via kurser og ikke
mindst oplærings tid for personalet som desværre igen vil gå fra
vores kerneopgave. Vi har rigtig mange andre arbejdsopgaver i
vores arbejdsdag, som allerede er tid der fratages børnene.
Høringssvarene sendes senest 11. april kl. 8.00 til Hanne Rishøj på hri@vesthimmerland.dk

