Skolebestyrelse og MED-udvalg – Vester Hornum
Skole
Høringssvar til digitaliseringsstrategi
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:
Som udgangspunkt tænker vi, at det er godt, at kommunen har
en beskrevet strategi på området.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Umiddelbart ingen bemærkninger.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
handleplanen

Det er godt:
På orienteringsmødet d. 4. april 2019 blev de fremmødte
præsenteret for et alternativ i form af en såkaldt mini-pc. Det er
godt, at denne mulighed nu er med inde i billedet i den
fremtidige handleplan. Alle ansatte er vant til at arbejde med
Windows-baserede computere. Der er anvendt mange
ressourcer på at oplære både de ansatte og elever i et program
som f.eks. CD-ord. Disse ressourcer vil ikke være spildte, hvis
mini-pc’eren i øvrigt kan være konkurrencedygtig i anskaffelse.
Det er godt, at en endelig beslutning er udskudt til foråret 2020.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:

Høringsberettigedes
bemærkninger til
økonomien

Det er godt:
At der afsættes ekstra midler i model 3.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
 Hvis den endelige beslutning bliver, at alle skal have
chromebooks, så bør tidsplanen for at opgradere
internetforbindelserne til skoler/institutioner afkortes
væsentligt.

Andet



Hidtil har skolerne ikke haft udgifter til AP’ere m.v. Vi
foreslår, at denne udgift fortsat afholdes for centrale
midler. I øvrigt bør skolerne have økonomisk dækning for
øgede driftsudgifter til kraftigere internetforbindelser,
hvis dette ender med at blive resultatet.



Målet med en implementering af en ny strategi må være,
at der sker kvalitetsforbedringer på it-området. Vi er ikke
overbeviste om, at den tilhørende handleplan sikrer disse
kvalitetsforbedringer.
Vi er undrende overfor valget af chromebook. Ofte siger
man, at skolen skal afspejle samfundet. Blandt skolens
ansatte og forældre har vi ikke kendskab til, at der er én
eneste ejer af en chromebook. Så der er en
uoverensstemmelse her, som beslutningstagerne bør
forholde sig til.
Vi er orienteret om, at prisen på en chromebook er lavere
end på en pc, men vi har svært ved at overskue den
samlede økonomi i den foreslåede omlægning.
Vi tænker, at der går mange ”spillemandspenge” til
kurser for ansatte. Disse kan i vid udstrækning spares
ved at holde fast i den kendte og særdeles udbredte
windows-platform.
Vi er betænkelige ved at operere med så lange
tidshorisonter, som handleplanen indeholder. IT-området
er hastigt foranderligt.
Vi har ingen erfaring med chromebooks. Man kan sagtens
finde fortalere, men det er bestemt heller ikke svært at
finde modstandere – blandt erfarne folk altså.









Høringssvarene sendes senest 11. april kl. 8.00 til Hanne Rishøj på hri@vesthimmerland.dk

