Høringssvar til digitaliseringsstrategi
Fra bestyrelse og personale i børnehaven Bakgården
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: Overordnede strategi for området, der er med til
at understøtte det pædagogiske arbejde gennem de 4
kerneområder:
 Ok vi begynder at introducere børn til det digitale medie,
herunder præsentere og udvikle tekniske, etiske og
sociale færdigheder – alt i alt begynde den digitale
dannelse.
 Vi bruger IPAD til søgning af oplysninger, sange, billeder
og dokumentation sammen med børnene – som en del af
det pædagogiske arbejde – det skal være en naturlig del
af vores samspil med børnene
 Ud fra ”redskabet” ICDP bruger vi videooptagelse til at
understøtte det pædagogiske læringsrum og i
samarbejdet med andre faggrupper og forældre – det er i
en god proces. Kompetencehjulet har vi valgt at sætte
ekstra opmærksomhed på i 2019 og fremad, både til
samtaler, overgange og til pædagogiske aktiviteter og
tiltag (læreplaner). Et kommende arbejdspunkt kunne
være at bruge det digitale medie som et redskab for
børnegruppen til at påbegynde ”skrivefærdigheder” i
form af at finde/genkende/lege med tastaturet – finde
bogstaver – små og store og tal og ikoner (så de er
bekendte med det, nåd de fx skal skrive deres unilogin i
skolen) og selvfølgelig et led i de gode overgange
 Vi bruger kompetencehjulet til at understøtte dialogen
omkring det enkelte barns trivsel og udvikling. Et
kommende arbejdspunkt er at få inddraget
barneperspektivet. Ser spændt frem til hvad Aula kan
kontra Infoba. Den største forbedring er at der bliver en
sammenhæng og kun en platform for forældre, at
orientere sig på
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:







Det er flotte ord og færdigheder, der er beskrevet i
strategien, der mener vi overlæggeren er sat for højt. Vi
synes det samskrevne for børn og unge, kan være svært
at indfri i dagtilbuddet, vi tænker der skal tages hensyn
til de enkelte udviklingsniveauer og kompetencer.
Der ønskes ikke ekstra fokus på læringen gennem det
digitale medie, bestyrelsen ønsker der er fokus på
kerneopgaven, de vægter det sociale samspil fremfor
teknisk formåen
Forældregruppen er glad for den tilbagevendende
gennemgang af barnets udvikling ud fra
kompetencehjulet - det foregår 3 gange i
børnehavetiden; efter 6 mdr, ved 4,2 år og til
skolesamtalerne i november, og ekstra ved behov

Ovenstående forudsætter et stabilt netværk.
Høringsberettigedes
bemærkninger til
handleplanen

Det er godt: Arbejdsredskab til hele personalegruppen, samt
der er planlagt uddannelse til alle. Fint med tidsplanen at
begynde på skoleområdet, for derefter at inddrage dagtilbuddet.
I forhold til Chromebook er vi nok lette at begejstre, vi har ikke
viden nok til at sige om det er et bedre redskab end en bærbar
computer til alle.
Vi læner os op ad at prisen er billigere, og derved med til at alle
kan få en.
Kontorpakken der skal installeres, bliver nyt for os, men der er
taget hensyn via uddannelse i 2020
Vedr Infoba, er forældrene oprettet og nogle bruger det fint til
beskeder. Et arbejdspunkt er fortsat at alle bruger det aktivt.
Personale bruger Infoba til fremmødetjek vedsamling, beskeder,
opslag, nyhedsbreve, billeder og dokumentation.
Vi jubler over at der ansættes en it medarbejder, som kan
hjælpe til på dagtilbudsområdet.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Drop de digitale it kasser, vi køber selv det materiale, vi ønsker
at benytte.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
økonomien

Det er godt:
Alle får et digitalt redskab til at understøtte det pædagogiske
arbejde både sammen med børnene men også professionelt.
Godt der er planlagt uddannelse til alle
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
I og med det bliver en ”skal” opgave at bruge det digitale medie
i det pædagogiske arbejde både i læringen sammen med
børnene men også som et professionelt redskab, synes vi, at
hele udgiften skal være forvaltningens – og bevilges i det
politiske niveau – MEN DET KOSTER.
Vi synes, vores egenbetaling for indkøb og opsætning af AP,

RJ45 og Switche er for stor (43.000,00 kr.), det er en stor andel
af vores økonomiske råderum.

Andet

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

