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1. Bakgrunn for planen
For å sikre elevens nytte og læringsresultater av den økte digitale standarden
som ble vedtatt i kommunestyret 10.05. 16 , oppgraderes skolenes digitale
infrastruktur etter en egen plan. Helt avgjørende for gevinstrealiseringen er også
en heving av lærernes digitale kompetanse og en forpliktende plan med mål for
læringen, tiltak og krav til oppfølging og ledelse. En slik plan – Temaplan for
digital læring i askerskolen - skal gi en målrettet, felles gjennomgående
systematikk med klare føringer til skoleeier, skoleledere, lærere og andre aktører
som bidrar i askerskolen.

1.1 Grunnlagsdokumenter
Gjeldende læreplan for grunnskolen , Kunnskapsløftet, har digitale ferdigheter
som en av fem grunnleggende ferdigheter ved siden av lesing, skriving, regning
og å kunne uttrykke seg muntlig. Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning –
Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet støtter tanken f ra
Ludvigsenutvalget om større vekt på dybdelæring og flerfagliget og kommenterer
digital kompetanse:

« Det fremheves [i Ludvigsenutvalgets utredning] at den digitale og teknologiske
utviklingen skaper endringer i skolefagene. Utvalget mener derfor at det er
viktigere å vurdere hvordan teknologisk og digital utvikling påvirker innholdet i
hvert enkelt fag, fremfor å legge vekt på fellestrekk ved digitale ferdigheter på
tvers av fag. Utvalget peker også på at det bør skilles tydeligere mellom ulike
sider ve d digital kompetanse enn det gjøres i dag (…)

Digitale ferdigheter er integrert i alle fag og forstås som å tilegne seg og
behandle , å produsere og bearbeide, å kommunisere og digital dømmekraft (…)

I lys av samfunnsutviklingen og erfaringene med dagens læreplaner er det behov
for å videreutvikle innholdet i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet
og samtidig legge økt vekt på digital teknologi som en integrert del av innholdet i
fagene. Tekn ologiene og mulighetene for å utnytte programvare og teknisk
utstyr, i arbeidslivet og som metode i fag, har økt siden innføringen av digitale
ferdigheter i Kunnskapsløftet. Det stiller krav til at læreplanene er oppdatert.
Departementet støtter Ludvigsen utvalget i at det bør skilles tydeligere mellom de
ulike delene av digitale ferdigheter.» Meld. St. 28 (2015 – 2016)

1.2 Retning for arbeidet med digital læring
Temaplan for digital læring setter klare mål for elevenes digitale ferdigheter og
skal stimuler e til at arbeidet med IKT blir en naturlig og integrert del av hvert
enkelt fag samtidig som de fire kompetanseområdene å tilegne seg og behandle
informasjon, å produsere og bearbeide, å kommunisere og digital dømmekraft ,
ivaretas helhetlig. Særlig viktig vil det være for skolene å stimulere til
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produksjon fremfor konsumpsjon av digitalt innhold. Innenfor dette ligger også
fokus på programmering som skal prøves ut i større bredde. Elevenes digitale
kompetanse skal legge til rette for dybdelæring og gi mulig het til å se
kompetanse og kunnskap på tvers av fag gjennom de prioriterte tverrfaglige
temaene stortingsmeldingen lanserer. Digitaliseringen slik den kommer til
uttrykk i temaplanen, sees i sammenheng med og som tiltak for å nå målene i
Strategi for kvali tet i oppvekst. Videre vil den gi et viktig bidrag for å nå målene
Asker har forpliktet seg til som realfagskommune.

1.3 Muligheter for tilpasning i arbeidet med digital læring
Temaplanen legger til grunn at man med 1:1 dekning enkelt vil kunne integrere
digitale aktiviteter og øving på digitale ferdigheter i fag og temaer der dette er
formålstjenlig. Læreplanen og samfunnets krav til digital deltakelse forplikter
skoleeier, skoleledere og den enkelte lærer til å prioritere denne læringen mer
systematisk e nn det som har vært praksis i askerskolen. Selv om forskning ikke
kan påvise bedre læringsresultater ved bruk av digitale verktøy, vet vi fra
pilotprosjektene i Asker og erfaringer fra andre at digitalt arbeid kan gi høyere
motivasjon for skolearbeidet og at dette særlig kan tjene elever som har
læringsutfordringer. Videre finnes digitale verktøy som letter lærernes arbeid
med å tilpasse til den enkelte. Det vil for en del elever oppleves som mindre
belastende å ha alternative oppgaver når verktøyet er det samme som klassen
ellers har. Læreren vil enkelt kunne gi elever som trenger ekstra utfordringer
større mulighet for fordypning når den nye standarden er implementert. Dette
ligger til grunn når temaplanen utformes med mål, tiltak og oppfølging.

2. Mål for el evenes digitale læring
Askerskolens elever skal sikres digital kompetanse slik at de kan delta som
medborgere og bidra til samskaping i fremtidens samfunn. Gjennom
digitaliseringen skal askerskolen fokusere på elevmotivasjon og tilpasning av
opplæringen og legge til rette for samarbeid om læringen mellom skole og hjem.
I HP 2017 - 20 innføres BMS - mål som følger utviklingen i elevenes digitale
kompetanse.

2.1 IKTplan.no
Senter for IKT i utdanningen har utarbeidet en plan som skal sikre oppnåelse av
kompetansemålene i læreplanen og den samlede digitale kompetansen elevene
skal ha tilegnet seg gjennom grunnskolen. Planen, www.iktplan.no har
konkretisert læreplanens kompetansemål, gir veiledning til lærere,
introduksjoner, oppgaver, tester mm som kan brukes i undervisningsfagene. Den
har en systematikk som gjennom delmål, kompetansemål og aktiviteter skal
sikre alle de fire kompetanseområ dene. I temaplanen forutsettes at iktplan.no
legger malen for elevenes arbeid med de digitale ferdighetene.

http://www.iktplan.no/
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2.2 Skole - hjemsamarbeid med digitale verktøy
Askerskolens standard for skole - hjemsamarbeid ligger til grunn for
kommunikasjon med foreldre. God ko mmunikasjon med foreldre om elevens
læring, fremmer læringen. I temaplanen ligger en klar forventning om at de nye
verktøyene skal bidra til dette arbeidet.

3 Tiltak

3.1 Lokal forankring
Skoleledelsen ved hver skole må legge til rette for en lokal forankr ingsprosess
der det gis rom for medvirkning og sørge for en kartlegging av den digitale
kompetansen til den enkelte lærer og skoleleder. Det viktigste tiltaket på kort
sikt for å lykkes med målene for digitalisering , er heving av lærernes og
skoleledernes kompetanse.

3.2 Organisering av utviklingsarbeidet
U tviklingsarbeidet på den enkelte skole skal organiseres med ressurspersoner
som kan bistå kollegaer i deres læring og utprøving. Ressurspersonene inviteres
til samlinger på tvers av skoler. Et opplæring sløp for personalet i askerskolen er
planlagt i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Dette samarbeidet skal
gjennom et 3 - årsløp sørge for kompetanse heving og lokale utprøvings - og
erfaringsdelingsprosjekter. Læring i profesjons fellesskap anses som meget egnet
når faggrupper skal lære og samtidig ta vare på og videreutvikle egen
kompetanse og erfaringer. Etter de tre årene vil alle digitale ferdig hets områder
være utdypende gjennomgått og gjennomført i praksis med elever.

Skolelederne vil ha egne samlinger for å følge digitaliseringen på den enkelte
skole og for også å kunne dra nytte av nettverkslæring slik det legges opp til
lokalt på skolene og for ressurslærerne. Utviklingen i lærernes digitale
kompetanse følges opp gjennom kompetanseledelsesp rogrammet Obisoft og
rapporteres årlig i tilstandsrapport grunnskole som behandles politisk.

Ungdomsskolene begynner på det treårige løpet høsten 2016, barneskolene
følger etter fra våren 2017.

4 . Oppfølging og gevinstrealisering
Temaplanen setter krav til lærere, skoleledere og skoleeier om oppfølging av
læringsprosess og læringsresultater for den enkelte elev, den enkelte skole og
askerskolen som helhet. Kravene er konkretisert i BMS - målene som innføres i HP
2017 - 20. Slik blir de tte området av skolens virksomhet også en naturlig del i
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medarbeidersamtaler, virksomhetsplaner, lederdialoger og årlig tilstands -
rapportering til skoleeier. Tilstandsrapporten behandles politisk, slik kan
kommunestyret følge med på og evt. vedta nye tilta k for å stimulere til den
digitale utviklingen i askerskolen.

Det er avgjørende for å nå målene at kompetansehevingen som er skissert over,
gjennomføres, men særlig er den vedvarende utprøvingen og erfaringsdelingen
det legges opp til, helt sentral for å hente gevinster ut av investeringene i digitalt
utstyr som nå er vedtatt.

Det søkes å etablere kontakt med et eksternt kompetansemiljø som kan følge
prosessen i askerskolen og bidra til en uavhengig vurdering av lærings -
resultatene.

Rådmannen vil utarbei de en evaluering av digitaliseringen i askerskolen og
vurdere måloppnåelsen i en sak som legges frem til politisk behandling våren
2019.
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5. Plan for digital læring

5.1 Mål

Elevene i Asker
Er digitalt aktive og har kompetanse til å tilegne seg nye digitale
ferdigheter
Opplever at IKT er en naturlig integrert del av undervisningen
Bruker IKT på en hensiktsmessig måte for å lære innenfor
ferdighetsområdene

o Tilegne seg og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale
verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere,
kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk.

o Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy,
medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og
videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for eksempel
sammensatte tekster.

o Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og
medier til å samarbeide i læringsprosesser og til å presentere egen
kunnskap og kompetanse til ulike mottakere.

o Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier
og ressurser på en forsvarlig måte og å ha et bevisst forhold til
personvern og etisk bruk av Internett.

Lærere i Asker
Er digitalt kompe tente og tar nye digitale verktøy i bruk når det er
hensiktsmessig
Utøver hensiktsmessig digital didaktikk og er gode klasseledere i et
IKT - rikt miljø
Utøver og underviser i digital dømmekraft
Prøver ut og b ruker digitale arbeidsformer jevnlig i undervi sningen og
vurderingsarbeidet
Arbeider etter IKTplan.no og følger opp progresjonen i den
skolebaserte kompetanseutviklingen
Deltar i kompetansehevingstiltak og b idrar til en delings - og
læringskultur
Oppfatter Asker kommune som en attraktiv arbeidsgiver s om følge av
den digitale satsingen

Skoleledere i Asker
Er digitale forbilder
Leder lærernes digitale læring



Side 7

Er pådrivere for deling av undervisningsopplegg/erfaringer
Uttrykker tydelige forventninger til lærerne
Følger opp elevenes digitale læringsresultater
Deltar i kompetansehevingstiltak og lærende ledernettverk

Skoleeier i Asker
Legger til rette for en delingskultur og lærende nettverk mellom
skolene
Leder skoleledernes digitale læring
Sørger for kompeta nseutviklingstiltak og målrette utviklingsstøtten
Uttrykker tydelige forventninger til skoleledere
Følger opp skolenes digitale læringsresultater
Søker samarbeid med næringsliv der det er mulig og der det kan gi
læringsgevinst

Foresatte i Asker
Bruker digitale verktøy i kommunikasjonen skole - hjem
Bidrar til sine barns digitale læring

Næringsliv i Asker
Inngår partnerskap med skoleeier
Har samarbeid med skoler
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5.2 Plan for implementering av 1:1 og kompetanseheving

Datoer under gjelder for ungdomstrinn. Barnetrinn gjennomfører samme løp fra
våren 2017

Dato aktivitet hvem

06.09.16 Digitaliseringsstrategi Rektorer/skol
eledere

September Forankringssamling: muligheter, utfordringer, handlingsrom,
hva skal til for digitalisering

Lærere på
skolen

September Ståstedsanalyse, velge ressursgruppe Rektorer/skol
eledere

19.10.16 Strategi/planleggingssamling
Opplæring digital enhet/plattform

Skoleledere/r
essursgrupper

Etter
19.10

Gjennomgang ståsted, informasjon om prosess og begynne
planlegging

Personalet på
skolen

Okt/nov Opplæring digital enhet/plattform Personalet på
skolene

Nov/des Muligheter og digitale verktøy
3 timer en onsdag 13 - 16

Alle lærere

Des Utprøving og planlegging av de første aktivitetene med
elevene

Personalet på
skolene

03.01.17 Digitalisering og realfag/vurdering/skriving
Frem til lunsj, utprøving på skolen etterpå
Lærere begynner jobben med første modul (Område i IKT -
plan fra IKT - senteret) på egen skole

Alle lærere

04.01.17 Elevene får den digitale enheten Alle

Våren 17 To fellesmøter med erfaringsdeling/oppsummering
1 oppsummering første modul, introduksjon av neste modul
2 oppsummering av andre modul, introduksjon av neste
modul

Personalet på
skolen

Aug/sept Strategi/planleggingssamling
Opplæring digital enhe t/plattform

Skoleledere/r
essursgrupper

Høsten 17 To fellesmøter med erfaringsdeling/oppsummering
1 oppsummering første modul, introduksjon av neste modul
2 oppsummering av andre modul, introduksjon av neste
modul . Fortsettes i et treårsløp

Personalet på
skolen
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5.3 Treårig skolebasert kompetanseheving (IKT - senteret)

5.4 Moduler i den skolebaserte kompetanseutviklingen
En modul lanseres i fellesmøte på skolen. Personalet prøver ut aktiviteter i
modulen med elever med bistand fra ressursgruppe (endringsgruppe).
Oppsummering og erfaringsdeling etter 6 - 8 uker. Lansering av ny modul
osv

Moduler:
Søk og kildekritikk, produksjon og opphavsrett, kommunisere og
samhandle, digital dømmekraft, dataspill i skolen, digitale tester,
samarbeidslæring, omven dt undervisning, programmering, sosiale medier


