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Anbefalinger til skoler 
 Oprettelse af computerklasser 

 Den papirløse klasse 

 Anvendelse af det digitale pennalhus 

 Pædagogiske potentialer – digital fredag, aktiv inddragelse af eleverne 

 Læringscentrene formidler it-læing 

 Effektivisering af engangsmateriale, kopier, undervisningsressourcer 

 Videndeling 

 Kompetenceudvikling 

 Elevkompetencer 

 Temadage med it-udvikling 

 Kompatible systemer: skole-elever-forældre-forvaltning 

 Skolebestyrelserne drøfter og evt. udarbejder principper for sponsorering 

 Skolebestyrelserne udarbejder /justerer principper for brugen af fleksibelt it-udstyr i 

undervisningen, herunder opbevaring og de forsikringsmæssige aspekter.  

 

 

 

Anbefalinger til forvaltning 
 Nedsættelse af en digital taskforce 

 It-investering på skolerne 

 Platform for videndeling til undervisere 

 Indkøbsaftaler om mobiltelefoner for medarbejdere 

 Software til interaktive tavler 

 Kompatible systemer: skole-elever-forældre-forvaltning 

 Afholdelse af temamøder for repræsentanter for skoleledelserne 

 Etablering af en række digitale læringspatruljer 

 Etablering af ”app-stores” 
 

 

Anbefaling til politikerne 
 It-investering på skolerne 

 Fokus på i højere grad, hvordan brug af it i undervisningen fremmes  

 Drøfter og evt. justerer overordnede retningslinjer for sponsorering 

 

 

It som fagdidaktisk løftestang 
Brugen af it i folkeskolen er ikke alene et mål i sig selv. It skal også være en faglig løftestang 

og højne kvaliteten i undervisningen. Denne udfordring kan være svær for mange skoler og for 

kommunen at løse. It både kan og skal spille en fagdidaktisk rolle. Fx som det sker på en 

skole, hvor en lærer bruger den interaktive tavle i matematikundervisningen i de yngste 

klasser, og her gør faget mere konkret og visuelt ved at eleverne kan lægge sammen og 

trække fra ved at flytte kroner og æbler på tavlen. På en anden skole har de ældste klasser 

haft et lyrikforløb, hvor eleverne fandt videoklip på nettet, hvor digteren Benny Andersen 

læser sine digte op. Det gjorde digtene mere levende og gav eleverne en større forståelse af 

digtene. Its kombination af tekst, billede og lyd giver på den måde flere kanaler og flere måder 

at forstå og lære på. 



3 

9. august 2011 

Understøtter læringsstile 
It rummer ikke ny læring, men teknologien giver bedre mulighed for, at eleverne kan lære på 

forskellige måder. It rammer bredere, lægger op til aktiv deltagelse og skaber nye veje for 

mange elever. Fordelene gælder både indlæring og udtryksmuligheder set i en bred 

sammenhæng. Den multimedialitet, som it rummer, giver elever mange forskellige 

udtryksmuligheder. 

 

Computerklasser 
Andre skoler har oprettet rene computerklasser. Her opstilles  krav og forventninger i 

forvejen til elever og deres forældre, således at det kendt, hvad der kræves og hvilke 

forventninger, der er for at gå i en computerklasse. Det kunne fx være at der ikke er bøger, at 

der ikke uddeles papirkopier. 

 

Den papirløse klasse 
Noget af det klassen skal arbejde med er cloud computing, heriblandt de 

undervisningsredskaber, der er tilgængelige i Google Edu som Google Docs – fælles 

skrivedokumenter til brug både mellem underviser og elev og elev til elev. Sådanne 

samarbejdsstrukturer kan medvirke til at læring ikke går tabt, men i stedet udvikler sig 

imellem de forskellige deltagere; undervisere som elever. 

Til en sådan konkret klasse skal den konkrete tilknyttede undervisergruppe alle være 

interesserede i at forankre brugen af it teknisk såvel som didaktisk. Det handler om også at se 

læring igennem nye briller: det at være på Facebook i timen behøver ikke at være et problem, 

men kan i stedet ses som et nyt læringsmiljø, hvor læring kommer mange steder fra og er 

sværere at begrænse og specificere indenfor skolens rammer. 

 

Det digitale pennalhus 
Vi går fra den traditionelle it-undervisning i et traditionelt datalokale med 1 pc til  flere  elever  

hen over en personlig computer pr. elev for til sidst at ende ved flere enheder pr. elev. Det 

digitale pennalhus giver flere pædagogiske gevinster bl.a. facilitering af den moderne 

underviserrolle, en engageret faglig læring, der tager udgangspunkt i elevernes egen verden, 

undervisningsdifferentiering og inklusion og sidst men ikke mindst, det er helt enkelt. Det 

digitale pennalhus integrerer tekst, lyd og billede og er altid tilgængeligt for eleven og læreren, 

både på skolen og i hjemmet, da det er cloudbaseret. 

 

Pædagogiske potentialer 
It som  kommunikationsværktøj kommer i centrum, vi har klassen uden vægge og vi har 

digital fredag  eller en digital uge, hvor vi lader en bestemt uge i skoleåret være afsat til kun at 

være digital, ligesom man andre steder har en naturvidenskabelig uge. Skoler kan uddanne 

elever på de enkelte årgange til at være hjælpelærere inden for forskellige it-forløb, måske i 

bestemte sammenhænge lade elever med store it-kompetencer varetage undervisningen på de 

områder, hvor eleverne er eksperter.  

 

Læringscenter 
Alle skoler i Vejle Kommune har udarbejdet mål for læringscenteret. Det ville være oplagt at 

man her i læringscenteret tager afsæt til at formidle it-læring. Dette kræver, at man har  

medarbejdere i teamet, der mestrer  den it-pædagogiske vinkel og kan sætte udvikling i gang 

omkring dette.  På sigt kan man forestille sig, at den traditionelle skolebibliotekarrolle og it-

vejlederen smelter sammen i en læringsmedarbejderrolle.  
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Ressourcer 
På længere sigt skal brugen af de digitale læreformer og de digitale læremidler være en 

økonomisk effektivisering for skolerne. Der tænkes her på, at man vil kunne nedbringe 

kroneforbruget til engangsmateriale og kopier, fordi materialer er digitale og kan hentes fra 

materialeplatforme. I samme forbindelse vil det også være en effektivisering i 

underviserressourcer, idet mange af opgaverne vil være  adaptive og  selvkorrigerende. I 

færdighedstræning – retstavning, grammatik, og basale regnefærdigheder, vil eleverne kunne 

gøre brug af digitale træningsværktøjer, der kan automatisere opgaveretningen. Underviseren 

vil på den måde få mere tid til at vejlede og rådgive den enkelte elev om bl.a. de individuelle 

læringsmål. 

 

Kompetenceudvikling og videndeling 
Kompetenceudvikling og videndeling blandt både ledelser og undervisere er vigtigt. Det er 

vigtigt, at kompetenceudvikling bliver anvendelsesorienteret fx ved udveksling af konkrete 

forløb. I kompetenceudvikling bidrager deltageren aktiv og udbuddet bliver behovsstyret.  

Hvis investeringerne i skole-it skal udnyttes optimalt, kræver det et it-pædagogisk 

kompetenceløft af underviserne. Dette er ofte dyrt og meget tyder på, at de traditionelle 

former for kompetenceløft fx it-kørekort ikke slår tilstrækkeligt igennem, når det kommer til 

den pædagogiske anvendelse af isenkrammet. Men i det moderne netværkssamfund er det 

muligt at anvende nye kompetenceløftsformer. Former, der forener digitale ressourcer og 

kommunikation med dialog og videndeling af best  practice fra underviser til underviser. Det vil 

være en oplagt mulighed for at lave netværksbaseret kompetenceudvikling gennem 

vidensplatforme, både kommunalt og nationalt. 

 

Digital taskforce 
Et konkret forslag til kommunen er at nedsætte en digital taskforce. Opgaver for den digitale 

taskforce er at udvikle nye undervisningsformer, at sikre den tekniske integration imellem 

digitale tjenester. Ressourcer fra forskning, it-branchen, private virksomheder og faglige 

organisationer inddrages i indsatsen. 

 

Elevkompetencer  
Der bør være mere opmærksomhed på at udnytte elevernes it-kompetencer, og deres 

ressourcer på området bør indgå i en strategi for øget brug af it i den enkelte skoles 

undervisning. 

 

Mange undervisere oplever, at eleverne har mange relevante it-kompetencer, og at de på 

specifikke områder kan bruge dem i undervisningen. Eleverne er på det område tit bedre klædt 

på end underviserne, og de er bedre til at orientere sig i de nye it-tiltag, der kan have relevans 

i skolesammenhænge. 

 

Typiske eksempler kan være, at elever hjælper læreren med at benytte en it-facilitet på den 

interaktive tavle eller gør læreren opmærksom på et relevant undervisningsmateriale, der er 

tilgængeligt via nettet. Elevernes kvalifikationer bliver på den måde hovedsageligt benyttet 

som en passiv bidragyder, hvilket ikke forløser de potentialer, der er i elevinddragelse. I stedet 

bør eleverne tildeles en aktiv rolle både i forhold til lærerne og de konkrete undervisningsforløb 

og i forhold til andre elever. 

 

Man kan for eksempel forestille sig, at elever systematisk afprøver it-undervisningsmidler og 

videregiver deres vurdering til klassen og for den sags skyld også til skolens fagteam.  
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It-investering på skolerne  
Der mangler målrettet investering i it. Skolerne er autonome på den måde, at de selv 

planlægger indkøb og forløb, da de langt hen af vejen bedst ved, hvad der fungerer. For at 

kunne forankre en it-praksis kræver det en kulturændring på skolerne i samspil med 

kompetenceudvikling, men idet skolen selv har den endelige beslutning, er det desværre 

noget, der nedprioriteres. En ændret praksis kræver et kommunalt fokus og en kommunal 

beslutning. 

 

Ledelse – hvordan bruges it i undervisningen 
En række skoler har allerede gjort anvendelse af it til et særligt indsatsområde. Det er ikke 

hver gang lykkes at nå de opstillede mål, fordi området er komplekst, og fordi der både 

teknisk, økonomisk og ledelsesmæssigt dukker forhindringer op, som der ikke er taget højde 

for i forbindelse med den politiske beslutningsproces. 

 

Kommunal bevågenhed er afgørende for at sikre tilstrækkelig fokus på it i undervisningen. 

 

På samme måde er ledelsesmæssig bevågenhed på den enkelte skole alfa og omega for 

udviklingen. På mange skoler har der været, og er der en tendens til at lade ildsjæle i 

lærekorpset stå for udbredelsen af kendskab til og implementering af it i undervisningen. Den 

strategi er utilstrækkelig. Engagerede lærere kan være en væsentlig drivkraft, men hvis ikke 

der samtidig bruges ledelseskraft til at sikre, at alle lærere kommer med og at anvendelsen af 

it tænkes ind på alle niveauer i alle fag, fremtræder ildsjælene som enlige sjæle. 

 

Projekt  
Der bør igangsættes et projekt, der kan undersøge, hvordan der mest hensigtsmæssigt bliver 

lavet en velfungerende platform for videndeling til brug for underviserne. 

 

Tavle-software 
Software til interaktive tavler gøres til et værktøj, som er tidsbesparende for underviserne. 

 

Sponsorering 
Sponsorering er i store dele af samfundet blevet en almindelig udbredt måde at skaffe 

økonomiske  midler på. De enkelte skoler har mulighed for, at forældrene indsamler 

sponsorpenge til finansiering af fx bærbare computere, ipads. Det anbefales, at den enkelte 

skole drøfter dette i egen skolebestyrelse.  

 

Digitale læringspatruljer 
Undervisningen i centrale fag i folkeskolen omlægges, så den i langt højere grad bliver 

digitaliseret. Det betyder, at den konkrete digitaliseringsindsats knyttes til de overordnede mål 

for udviklingen af centrale fagområder og at undervisningen tilpasses til en situation, hvor 

hovedparten af læringsforløbene forudsætter brug af digitale læremidler. Denne nødvendige 

omstilling hjælpes på vej ved at etablere en række digitale læringspatruljer med det formål at 

sikre en kommunal udbredelse af nye digitalt understøttede læringsforløb som naturlige 

elementer i undervisningen. Den enkelte skole skal kunne rekvirere en læringspatrulje, der 

over en periode på op til to uger hjælper skolens lærere til at omlægge undervisningen med 

udgangspunkt i de digitale værktøjer.  
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”App-stores” 
Der skal etableres et marked for digitale læringsmidler af høj kvalitet. Som en ramme om et 

sådant marked for læringsmidler etableres en eller flere ”app-stores”, hvor lærere og elever 

kan hente læringsmidler udviklet af en bred vifte af forlag og andre producenter. 

 

Initiativer, der allerede er i gang 
 

MobiSticks 
Fokus: Udvikling af et site, hvor alle (herunder elever og lærere) kan fremstille deres egene 

MobiSticks (2D-koder) til uformel mobil læring i og omkring skolen. Sitet, www.mobisticks.dk 

er udviklet i partnerkredsen omkring netværket Det Mobile Vejle (www.detmobilevejle.net)  

Projektblog: www.mobisticks.blogspot.com og det endelige site www.mobisticks.dk  

Økonomisk støtte: It- og Telestyrelsen samt Trygfonden.  

Projektperiode: 2010-2011 

 
 
Mobil Efteruddannelse 
Fokus: Udvikling af mobile efteruddannelsesforløb til praksisnær læring. Partnerskabet består 

af lokale samt regionale uddannelsesinstitutioner (Sprogcentre og VUC). Projektet udvikler en 

mobil platform (www.mobilearn.dk), som allerede nu kan anvendes af kommunens skoler.  

Projektsite: www.mobilearnblog.dk  

Økonomisk støtte: EU’s Socialfond og Regionsrådet.  

Projektperiode: 2009-2012 

VIFIN-projekt. 

 

Djeoo - GPS, faglig viden og motion 
Fokus: DJEEO  udgøres af højpræcisions GPS-sendere og en webbaseret spilleplatform. Samlet 

skaber de to elementer optimale rammer for læring gennem spil kombineret med motion og 

brug af IT i undervisningen. Spillet anvendes af skoler, bl.a. i samarbejde med 

Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune.  

Projektsite: http://www.djeeo.dk  

Projektperiode: Løbende 

Bag Facaden 

Fokus: Bag Facaden er et video- og sprogbaseret online undervisningsredskab udviklet med 

det formål at skabe større forståelse og kendskab til danskere og dansk dagligdag hos etniske 

minoriteter . 

Projektsite: Se materialet på http://ddv.dansk.nu/  

Projektperiode: Afsluttet 

Støtte: Integrationsministeriet 

VIFIN-projekt 

 

Multimodal læsetilegnelse 

Fokus: Hvordan kan tabletcomputeren (fx iPad eller Galaxy Tab) støtte tosprogede børn og 

unges læsetilegnelse i formelle og uformelle læringssammenhænge? Kan forældrene inddrage 

tabletcomputerens mange medier (tekst, internet, Google Translate, Wikipedia, film, fotos, 

osv.) som ressourcer i deres læsehjælp til børnene?  Erfaringer deles bl.a. via netværket Det 

Mobile Vejle (www.detmobilevejle.net)  

Projektsite: Se omtale på Vejle Digitale Skolers blog 

(http://www.vejledigitaleskoler.net/2011/01/multimodal-lsetilegnelse-med.html) samt Det 

Mobile Vejles blog (www.detmobilevejle.net)  

Projektperiode: 2010 - 

Støtte: Skoleafdelingen og VIFIN har indkøbt to tabletcomputere, som har været inddraget i 

http://www.mobisticks.dk/
http://www.detmobilevejle.net/
http://www.mobisticks.blogspot.com/
http://www.mobisticks.dk/
http://www.mobilearn.dk/
http://www.mobilearnblog.dk/
http://www.djeeo.dk/
http://ddv.dansk.nu/
http://www.detmobilevejle.net/
http://www.vejledigitaleskoler.net/2011/01/multimodal-lsetilegnelse-med.html
http://www.detmobilevejle.net/
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præsentationer, afprøvninger og drøftelser af muligheder. Skolerne afholder selv støtte til 

anskaffelse af tabletcomputere. 

 

Skype med klasser i andre lande  

Fokus: Der Skypes med børn i andre lande for at opnå interkulturel forståelse og læring. Elever 

på Nørremarksskolen har med stor succes kommunikeret med elever i Bosnien.   

Projektsite (foreløbig): Se omtale på  http://www.vejle.dk/page43633.aspx  

Projektperiode: Igangværende 

Støtte: Lokalt 

 

EUD Sprogscreening 

Fokus: EUD sprogscreeningstesten er rettet mod alle tosprogede elever og elever med dansk 

som andetsprog på erhvervsuddannelserne. Formålet med screeningen er at afdække de 

tosprogede elevers sproglige kompetencer inden for lytning, læsning, skriftlig og mundtlig 

kommunikation.  

Projektsite: Materialet og yderligere omtale af det findes på http://eudtest.dk/  

Projektperiode: Afsluttet 

Støtte: Integrationsministeriet 

VIFIN-projekt 

 

ReadIT 

Fokus: ReadIT er et forskningsprojekt under Comenius (European Union Lifelong Learning 

Programme), der har som mål at give europæiske udskolingslærere mulighed for at udvide 

egne it-færdigheder og lære selv at anvende it og den pædagogiske metode, der kaldes 

”digital storytelling” i undervisningen. Læreruddannelsen i Jelling, der er med i Vejle Digitale 

Skoler, har inviterert udskolingslærere til at deltage i projekt ReadIT's første fase. 

Ungdomscenter Vejle - 10. klasse deltager.   

Projektsite (foreløbig): http://www.ucl.dk/readIT.  

Projektperiode: 2011-2012 

Støtte: under Comenius (European Union Lifelong Learning Programme) 

 

Vejle Digitale Skoler 

Fokus: Netværket Vejle Digitale Skoler er udsprunget af udviklingsprojektet Skolen i 

Bevægelse. Vejle Digitale Skoler ønsker at gøre it til en del af pædagogisk praksis – og 

fastholde den i praksis. Netværket har fokus på it-anvendelse, it-kultur og it-mangfoldighed i 

og udenfor skolen. Hensigten er at bidrage til, at skoleområdet kan høste de pædagogiske og 

organisatoriske fordele af nuværende og fremtidige digitale medier.  

Projektsite: Vejle Digitale Skoler (www.vejledigitaleskoler.net)  

Projektperiode: 2011 -  

Støtte: -  

Det Mobile Vejle 

Fokus: Det Mobile Vejle er et bidrag til visionen om Den Mobile Kommune, hvor alle borgere 

har adgang til information, vejledning og læring, når og hvor de måtte have behov for 

det. Netværkets deltagere, heraf flere skoler, samarbejder på tværs af kommunens faglige 

områder om at udvikle, søge midler til og føre mobil-projekter ud i livet. Netværket havde ved 

årskiftet 40 deltagende institutioner. Et af projekterne er MobiSticks (www.mobisticks.dk) Som 

noget nyt er erhvervsvirksomheder nu også inviteret til at deltage. 

Projektsite: Det Mobile Vejle (www.detmobilevejle.net)  

Projektperiode: 2008 -  

Støtte: -  

 

http://www.vejle.dk/page43633.aspx
http://eudtest.dk/
http://goo.gl/CLNiJ)
http://www.ucl.dk/content/dk/grunduddannelse/larer/jelling
http://www.ucl.dk/readIT.
http://www.10-eren-vejle.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=
http://www.ucl.dk/readIT
http://goo.gl/CLNiJ)
http://www.skolenibevaegelse.nu/
http://www.skolenibevaegelse.nu/
http://www.vejledigitaleskoler.net/
http://www.mobisticks.dk/
http://www.detmobilevejle.net/
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Microsofts Pædagogiske Netværk 

Fokus: Vejle skoler deltager i dette netværk. Netværkets lærere inspireres og udvikler ny viden 

i netværket og deler den med deres kollegaer hjemme. Der er ingen som sidder der for ”egen 

vindings skyld” alle har en forpligtelse til at afprøve noget nyt og sprede viden. Den centrale 

metafor for netværket er det digitale penalhus – enkel IT anvendelse der fremmer pædagogik 

og faglig udvikling 

Projektsite: - Se omtale på Microsofts site: 

http://www.microsoft.com/danmark/uddannelse/nyhedsbreve/februar2011/6.mspx  

Projektperiode: 2011 - 2012 

Støtte: Microsoft 

Education STORE 

Vejle Kommune deltager i et samarbejdsprojekt med KMD med henblik på at udvikle et 

produkt, der gør det let at få overblik over digitale læremidler til folkeskolen. 

Ambitionen med projektet er at understøtte lærerne i at finde de bedste digitale læremidler ift. 

Den enkelte elevs behov, samt at øge kendskabet til relevante it-redskaber og facilitere brugen 

af disse i undervisningen. En positiv sidegeeffekt vil desuden være at optimere lærernes 

forberedelsestid ved at skabe lettere adgang til og et bedre overblik over de digitale 

læremidler, samt adgang til egentlige ”undervisningsstier”. 

Tanken er, at produktet skal 

 Give lærere, elever o.a. adgang til en målrettet søgning blandt digitale læremidler 

 Give lærere, elever o.a. mulighed for at vælge digitale læremidler ud fra relevans, 

præferencer samt elever, læreres og eksperters vurderinger, herunder opfyldelse af 

trinmål for fagområdet 

 Give lærerne mulighed for an mere differentieret anvendelse af digitale læremidler ved 

at stille en mere agil udvælgelses- og betalingsstruktur til rådighed, der fx muliggør 

specifikke køb af enkelte enheder frem for hele klassesæt, uden at dette medfører en 

øgning i de samlede kommunale udgifter til læremidler 

 Understøtte afvikling af de digitale læremidler i undervisningen – både på lærerens og 

elevernes PC 

 Skabe en platform til deling af viden og læremidler – både for lærere og elever fx ved 

at understøtte brugerorienteret bedømmelse af de enkelte læremidler 

 Give eleverne et overblik over de læremidler, som stilles til elevens rådighed. 

Projektperiode: 2011 - 2012 

 
Skoleteknologisk Netværk 

Fokus: Landsdækkende netværkssamarbejde om skoleteknologi. Vejle Digitale Skoler 

(www.vejledigitaleskoler.net) deltager, herunder flere skoler i Vejle Kommune.  

Projektsite: http://www.skoleteknologi.dk 

Projektperiode: 2010 -  

Støtte: -  

 

UU, forumteater og mobil  

Fokus: Projektets formål er at forbedre kompetencerne hos lærere og vejledere ved at give 

dem et værktøj – Forumteater-teknikken samt brug af mobilteknologi – til at motivere grupper 

af unge, der har særlig høj risiko for ikke at fuldføre en uddannelse, deriblandt socialt udsatte 

og unge med indvandrerbaggrund. Der udvikles og afholdes lærerkurser i anvendelse af 

værktøjet / metoden.  

Projektsite: Se omtale på Vejle Digitale Skoler (www.vejledigitaleskoler.net) og VIFINs 

hjemmeside: http://vifin.dk/219p_forumteater.htm  

Projektperiode: 2010-2012 

Støtte: EU’s Livslang Læring Program - Leonardo Da Vinci 

 

http://www.microsoft.com/danmark/uddannelse/nyhedsbreve/februar2011/6.mspx
http://www.vejledigitaleskoler.net/
http://www.skoleteknologi.dk/
http://www.vejledigitaleskoler.net/
http://vifin.dk/219p_forumteater.htm
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Initiativer, der er ansøgt om midler til 
 

Mobil læring via Augmented Reality 
Fokus: Udvikling af læringsscenarier gennem såkaldt Augmented Reality, hvor elever via 

mobiltelefonens optik går på opdagelse i omgivelserne, der er tilføjet ”points of interest”. Disse 

points of interest kan eleven klikkee på og få informationer og opgaver via lyd, billede og 

video. Se indlæg på Vejle Digitale Skolers blog (www.vejledigitaleskoler.net) med overskriften 

”Din verden i læringsperspektiv”.  

Projektsite: www.smartcityvejle.dk (Projektet vil blive beskrevet på dette projektsite, som 

også omfatter andre projekter indenfor rammen af ”Smart City Vejle” 

Økonomisk Støtte: EU ICT Support Policy Programme 

Projektperiode: Ansøgningsfrist 1. juni 2011 

 

DanskSimulatoren 
Fokus: DanskSimulatoren er et pc-baseret 3D virtuelt spilunivers, hvor en fremmedsproget 

elev lærer dansk sprog og kultur. Eleven interagerer i spillet med det virtuelle danske 

lokalsamfund og løser specifikke opgaver i forskellige læringsrelevante scenarier. 

Projektsite (foreløbig): http://vifin.dk/235_dansksimulatoren.htm  

Projektperiode: 2010-2011 

Støtte: ABT-fonden (ABT = Anvendt Borgernær Teknologi) 

 

SprogSim 

Fokus: SprogSim anvender samme teknologi som DanskSimulatoren, hvor eleven løser 

opgaver i et pc-baseret 3D virtuelt spilunivers. SprogSim skal demonstrere mulighederne for at 

effektivisere og optimere kvaliteten i undervisningen i folkeskolens fag: dansk, dansk som 2. 

sprog, engelsk og specialundervisning gennem teknologistøttet sprog- og kulturtræning.  

Projektsite: - Se yderligere omtale på Vejle Digitale Skoler (www.vejledigitaleskoler.net)  

Projektperiode: Projektet blev prækvalficeret i ABT-fonden i februar 2011 

Støtte: ABT-Fonden har i marts 2011 modtaget projektets endelige ansøgning.  

 

Interaktive Satellitter 

Fokus: Udvikling af en kuffert med 8 interaktive satellitter til børn med særlige behov, 

herunder to-sprogede børn.  Satellitterne er udviklet af Vejle-firmaet PlayAlive. Satellitterne 

anvendes til faglig læring i dansk og matematik gennem bevægelse og intelligente og sociale 

spil i og udenfor undervisningslokalet. Der er tale om "en transportabel" løsning, som vil kunne 

lånes af en kommunes skoler.  

Projektsite (foreløbig): Se yderligere omtale på Vejle Digitale Skolers site 

(www.vejleidigitaleskoler)  

Projektperiode: Endnu ikke afgjort 

Støtte: Der søges puljemidler i Egmont Fonden.  

 

Online dansk 

Fokus: Et online undervisningstilbud, der skal give mulighed for at lære dansk inden 

ankomsten til Danmark. Der er ligeledes mulighed for at fortsætte med at benytte tilbuddet 

efter ankomsten til Danmark. Det kan enten være som et selvstudiemateriale eller som et 

materiale, der kan fungere som et supplement til den danskuddannelse, der tilbydes på 

sprogcentrene. 

Projektsite: Se mere på http://vifin.dk/234_online_dansk.htm  

Projektperiode: 2010-2012 

Støtte: Integrationsministeriet 

VIFIN-projekt 

http://www.vejledigitaleskoler.net/
http://www.smartcityvejle.dk/
http://vifin.dk/235_dansksimulatoren.htm
http://www.vejledigitaleskoler.net/
http://www.vejleidigitaleskoler/
http://vifin.dk/234_online_dansk.htm
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Undervisningsteknologien i bevægelse 

Fokus: Opkvalificering af lærere i særlige forsøgsklasser, til afprøvningen af forskellige mobile 

enheders samspil med interaktive tavler, til erfaringsopsamling og erfaringsudbredelse. 

De interaktive tavler er i stor stil på vej ind i undervisningen samtidig med at mobile enheder 

(bærbare computere, tablets og smart phones) bliver mere og mere almindelige. Der er 

imidlertid behov for at samtænke enhederne så man ubesværet kan sende læringsobjekter 

(filer indeholdende læringsmaterialer baseret på enten tekst, lyd, billeder og film)) fra den ene 

til den andet af de nævnte læringsressourcer. Der er desuden behov for at understøtte en 

fortsat demokratisering af læringsprocessen ved at muliggøre interaktionen mellem de mobile 

enheder og den nye stationære enhed – den interaktive tavle.  

Projektsite: -  

Projektperiode: 2011 -  

Støtte: Intern ansøgning 

 

Initiativer / anbefalinger generelt 
 

M-læringskurser for undervisere 

Fokus: Kompetenceudvikling for lærer i Vejle Kommune. Disse lærere vil få mulighed for at 

udvikle kompetencer i at anvende smartphones (iPhones m.m.) som kommunikations- og 

læringsværkstøjer i undervisningen. Kurserne foregår med udgangspunkt i egen praksis. Der 

trækkes bl.a. på viden og erfaringer fra Vejle- projekteterne Mobil Efteruddannelse 

(www.mobilearnblog.dk) og MobiSticks (www.mobisticks.dk)  

Projektsite: -  

Projektperiode: -  

Støtte:  -  

 

E-ledelse 

Fokus: Et tilbud til ledere og lærere om viden om de pædagogiske og organisatoriske 

praksisser og forandringer, som IT repræsenterer. Viden om e-ledelse kan være med 

til at iagttage disse praksisser og bidrage til de ønskede forandringer af skolernes lærings-, 

undervisnings- og kommunikationsformer.  

Projektsite: www.e-ledelse.net  

Projektperiode: 2010 -  
Støtte: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 
 

http://www.mobilearnblog.dk/
http://www.mobisticks.dk/
http://www.e-ledelse.net/
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Oversigt over sammenhængen mellem temaerne i digitaliseringsstrategien og 

inspirationskataloget. 

 

Ideer / anbefalinger fra inspirationskataloget 
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It som fagdidaktisk løftestang  X      

It understøtter læringsstile   X     

Computerklasser   x     

Den papirløse klasse  X X X    

Det digitale pennalhus  X X X    

Pædagogiske potentialer  X X X  X  

Læringscenter    X  X  

Ressourcer        

Kompetenceudvikling og videndeling      X  

Digital taskforce X X   X   

Elevkompetencer  X    X  

It-investering på skolerne X     X X 

Ledelse – hvordan bruges it i undervisningen     X   

Projekt      X  

Software til interaktive tavler X X      

Sponsorering X X   X  X 

Etablering af digitale læringspatruljer  x x   x x 

Etablering af ”app-stores”  X X    X 

MobiSticks  X X X    

Mobil efteruddannelse (VIFIN)        

Gjeoo – GPS, faglig viden og motion  x      

Bag facaden (VIFIN)        

Multimodal læsetilegnelse  X  X    

Skype med andre klasser  X  X    

EUD Sprogscreening (VIFIN)        

ReadIT  X  X    

Vejle Digitale Skoler       X 

Det Mobile Vejle    X    

Microsofts Pædagogiske Netværk    x    

Skoleteknologisk Netværk    X    

Mobil læring via Augmented Reality  X X     

SprogSimulatoren  X X     

SprogSim  X X     

Interaktive Satelitter  X X X    

Online Dansk (VIFIN)        

UU, forumteater og mobil      X  

Undervisningsteknologien i bevægelse    X  X  

M-læringskurser for undervisere      X  

E-ledelse     X X x 
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