
 

 
 
 
  

HANSENBERG 

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2019 

”Where before there was a spectator, let there now be a participant.” 
 

"Hvor der før var en tilskuer, lad der nu være en deltager." 
Frit oversat fra National Research Council, 2000, s. 104 
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Digitaliseringsstrategi på HANSENBERG 

Formål 
Hovedformålet er at udnytte digitaliseringens muligheder for at berige og ændre undervisningsfor-
merne, sikre fleksibel læring, anvende mobil teknologi, der ikke er afhængig af et institutionelt defi-
neret sted, og øge adgangen til online læringsressourcer til gavn for elevernes læring. 
 
Det er ligeledes formålet, at anvendelsen af digitale medier og redskaber dels understøtter og kva-
lificerer elevernes læreprocesser og udvikling af vigtige læringskompetencer, som evnen til at pro-
blemløse, arbejde kollaborativt og være kreativ og innovativ, og dels udvikler og inspirerer til en di-
daktik, der giver lærere og elever muligheder for at implementere disse. 
 
Dette gælder både i undervisningen og i koblingen mellem aktiviteterne i skolen og i praktikken for 
at styrke sammenhængen mellem skole- og virksomhedsdelen samt sikre en højere grad af trans-
fer mellem disse. Det gælder ligeledes i forhold til større variation i undervisningen, øget differenti-
ering og kompenserende værktøjer til bl.a. elever med skriftsproglige vanskeligheder. 

Mål 
• At praktiksteder oplever en kvalificeret dialog mellem skole og praktiksted. 
• At eleverne oplever en øget sammenhæng og transfer mellem skole- og praktikdelen. 
• At skolechefer, uddannelsesledere, stabsfunktioner og lærere er en del af en digitaliserings-

proces, hvor de ved, hvor skolen skal hen, og hvor de er deltagende i at nå disse mål. 
• At lærerne er kompetente til at bruge digitalisering, som beskrevet i denne strategi og i 

brancheskolernes aktivitetsplaner. 
• At skolechefer, uddannelsesledere og lærere har viden om teknologien på deres erhvervs-

faglige område. 
• At lærerne udnytter de læringspotentialer, der ligger i at anvende teknologi og dermed ska-

ber øget læring, så de unge er kompetente til at møde fremtidens udfordringer. 
• At lærerne er fortrolige med digitale medier og redskaber, så disse integreres i alle fag som 

støtte til læring, som redskab til differentiering, variation og afveksling. 
• At lærerne medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse.  

 
Digitaliseringsstrategien revideres én gang årligt. Anden gang er sket april 2019.  
Hver brancheskole evaluerer flere gange årligt gennem afrapportering samt gennem møder om 
netop implementering og progression. Her sikres der, at hver brancheskole har nået forskellige mi-
lepæle. 
 

Forankring af digitalisering på HANSENBERG 
 
Det digitale udviklingsarbejde forankres i styregruppen, bestående af direktør, vicedirektør, it-kon-
sulent, pædagogisk konsulent og projektleder for digitalisering. Det bearbejdes på de enkelte bran-
cheskoler, hvor der gennem fælles forberedelse sikres kontinuerlig progression. Lederne informe-
res regelmæssigt gennem digitaliseringsmøder af projektleder og pædagogisk konsulent, ligesom 
lederne afrapporterer kontinuerligt.  
Desuden afvikles løbende kompetenceudvikling af både e-læringsguider og derefter lærere. Le-
derne deltager også i kompetenceudviklingen for at kunne understøtte lærerne efterfølgende. 
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Digitale medier skal bruges i undervisningen, så de understøtter elevernes læring på den mest 
hensigtsmæssige måde. Lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen 
tager sit afsæt i didaktiske (e-didaktiske) overvejelser, der understøtter et fleksibelt læringsmiljø 
med udgangspunkt i den enkelte elev. 
 
Udgangspunktet er, at de unge vokser op i et digitaliseret samfund, og skolen skal understøtte, at 
de tilegner sig kompetencer til at begå sig i et digitaliseret samfund med den digitale dannelse og 
det ansvar, som dette fordrer. 
 
Visionen er, at digitale medier og redskaber anvendes, når undervisningen forberedes, gennemfø-
res, evalueres og rammesættes, så det fremmer den enkelte elevs læring og dannelse samt kom-
petencer til at indgå og bidrage til det omgivende samfund. Det er af afgørende betydning, at den 
enkelte elev oplever sig selv både som deltager, producent og formidler i forhold til egne lærings-
processer. 
 
Digitale medier og redskaber er en del af alle fag, fagdidaktikken og undervisningen, og digitalise-
ring skal skabe grundlag for udvikling af nye eller ændrede læringsformer. Digitale medier er cen-
trale temaer som fagdidaktisk løftestang, styrket differentiering, videndeling og eleverne som pro-
ducenter og formidlere. 
 

Strategi for digitalisering 2017-2019 
 
Digitaliseringsstrategien på HANSENBERG tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets 4 sig-
telinjer: 
 

1. ”Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag” 
2. ”Videndeling” 
3. ”Ændrede tilrettelæggelsesformer for undervisningen” 
4. ”Kobling mellem skoleforløb og praktikforløb”. 

 
Udgangspunktet for arbejdet med de 4 sigtelinjer er baseret på behov og styrker i de enkelte teams 
på brancheskolerne. Det er lavet en SWOT-analyse til at afdække dette. 
 
Tidshorisont for arbejdet med de 4 sigtelinjer er 3 år. Målene for de 3 år er: 
 

• 2017: Afdækning og analyse af behov og styrker (SWOT) 
• 2018: En 30-40 % målsætning er nået 
• 2019: En 70-80 % målsætning er nået. 

 

Vision for digitalisering 
HANSENBERG har en 1:1 model, og der er valgt en læringsplatform på tværs af 
skolen med adgang til digitale undervisningsmaterialer. Digitale undervisnings-
materialer anvendes, hvor disse forefindes. 
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Rammebetingelserne udmeldes af styregruppen som udgangspunkt for de enkelte brancheskolers 
arbejde og den efterfølgende proces.  
 
Afdækning og analyse gennemføres i 2017 sådan, at hver brancheskole identificerer behov og 
styrker for de enkelte teams i forhold til de 4 sigtelinjer, indsatsområde/-r vælges for 2018, og det 
indskrives i aktivitetsplanen på både brancheskole- og teamniveau. Målet for 2018 er, at skolen på 
tværs har opnået en indfrielsesprocent på 30-40 % og tilsvarende 70-80 % for 2019 i forhold til de 
mål, der er opstillet i strategien. 
 
Direktionen afsætter årligt ressourcer til pædagogisk udvikling, kompetenceudvikling, udstyr og 
software.  
 
Direktionen og styregruppen har det overordnede ansvar for, at digitaliseringsstrategien bliver im-
plementeret. 
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Sigtelinje 1 – Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og di-
daktisk grundlag 
 

 
Strategisk forankring er vigtig, og for at sikre en forankring af digitaliseringsstrategien afholdes kon-
tinuerlige dialogmøder med lederne på de enkelte brancheskoler, hvor status og fremdrift i forhold 
til digitaliseringsinitiativerne drøftes. De forskellige temaer der er i forbindelse med forankringen af 
digitaliseringsstrategien løftes og sikres tilvejebragt gennem hyppige digitaliseringsstyregruppemø-
der. 
 
 
Hver brancheskole udpeger en lærer, der involveres og bliver medspiller i implementeringen af di-
gitaliseringsstrategien. De udpegede lærere fungerer i praksis som e-læringsguide og skal i den 
funktion f.eks. skabe gode muligheder for, at lærerne kan inspirere og hjælpe hinanden med hen-
syn til brugen af digitale medier og redskaber i undervisningen, fx sidemandsoplæring, sparring 
med et givent team samt fælles workshops, hvor alle lærerne introduceres og kompetenceløftes i 
forhold udvalgte generiske digitale teknologier.  Denne tankegang bygger på, at alle får et basis-
kendskab til de valgte digitale teknologier og for at imødekomme et eventuelt kompetencegab 
blandt lærerne. 
 
Det digitale didaktiske og pædagogiske grundlag for digitale medier og redskaber, som beskriver 
formål, indhold og forudsætninger for arbejdet med digitale medier og redskaber i undervisningen, 
indgår i skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG). 
 
Styregruppen skal i samarbejde med de enkelte brancheskoler og den samlede ledelse være med 
til at sikre, at de digitale platforme og redskaber spiller sammen med skolens øvrige arbejde, og 
opstille klare mål for, hvordan strategien operationaliseres. Både i startfasen og i den fortsatte ud-
vikling i arbejdet med digitale medier og redskaber i undervisningen kræves målrettet og prak-
sisnær kompetenceudvikling af lærerne. 
 
Kompetenceudviklingen ser således ud: 
 

• DEP-modulet ”Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser” skal vælges i forbin-
delse med valgfrit DEP-modul, og kompetenceløftet på de 10 ECTS-point prioriteres højt, 
men vælges i et samarbejde med nærmeste leder 

• E-læringsguiderne hjælper nye kolleger i gang med brug af arbejdsrelaterede digitale me-
dier og redskaber 

• E-læringsguiderne afholder mindre workshops i egen eller på andre brancheskoler 
• Relevante it-kurser (eksternt) 
• Samarbejde med andre skoler og aktører 
• Sidemandsoplæring 
• Digitale teknologier og nye læringsformer 

 

Digitaliseringsstrategien kobles med skolens strategiske målsætninger sådan, 
at den understøtter det didaktiske og det operationelle niveau.  
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Skolecheferne har et ansvar for at italesætte og implementere udviklingen ud fra den planlagte di-
gitaliseringsstrategi og aktivitetsplaner.  
 
Udviklingen foregår ved: 
 

• Kompetenceudvikling medtages i MUS 
• Deltagelse i workshops og evt. interne/eksterne kurser og oplæg 
• Fremvisning og demonstration af ”de gode eksempler” i teams og på fællesmøder el.lign. 
• Systematisk videndeling i fora, hvor der er åbenhed over for inspiration og sparring såvel 

internt som eksternt. 
 

Der skal på den måde sikres forståelse for blandt lærerne, at de selv har et ansvar for kompeten-
ceudviklingen. 
 

Målene for 1 ”Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grund-
lag” 

• At ledelsen og lærerne har løbende dialoger om digitalisering, fx om undervisningsmiljøer, 
lærernes kompetencer og nye mål for brug af digitale medier og redskaber i undervisnin-
gen. 

• At alle lærere løbende er aktive i forbindelse med workshops, sidemandsoplæring og viden-
deling i forbindelse med digitalisering af undervisningen. 

• At der som fast punkt på fællesmøder el.lign. på de enkelte brancheskoler italesættes og 
fremvises ”de gode eksempler” i forbindelse med brug af digitale medier og redskaber i un-
dervisningen. 
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Sigtelinje 2 – Videndeling 

 
Digitalisering giver rigtig gode muligheder for videndeling og kollaborative læringsfællesskaber, 
hvor det at gøre noget sætter rammerne for læring og omdanner ny information til en oplevelse og 
en ressource, og hvor det relationelle og oplevelsesdelen bliver en væsentlig faktor for læringspro-
cessen. 
 
Skolen skelner mellem videndeling og materialedeling, idet viden generelt er defineret som viden 
om undervisning samt digitale medier og redskaber, og materialedeling er deling af materialer og 
undervisningsforløb. I daglig tale indgår begge i videndeling. 
 
Ledelsen sætter rammerne så en effektiv videndeling kan finde sted. Lærerne har pligt til at dele 
materialer, undervisningsforløb samt pædagogisk og didaktisk viden på skolens læringsplatform 
Moodle. HANSENBERG har alle rettigheder til alt materiale og alle undervisningsforløb, der er pro-
duceret i forhold til ansættelsen på skolen. Dette er sikret med en aftale om ophavsret. Lærerne er 
forpligtet til at indgå i videndelingsfora lokalt, regionalt og nationalt, fx i forbindelse med udviklings-
projekter og andre samarbejdsrelationer. 
 
Materialer og viden om undervisning skal varedeklareres med nogle objektive kriterier i forhold til 
indhold og formål, så de er lette at organisere og navigere i. Det vil sige, at der skal udarbejdes fa-
ste formater for undervisningsmaterialer og -forløb. Der aftales et fælles system for struktur på 
tværs af HANSENBERG. Den didaktiske ramme er projekt- (HTX) og helhedsorienteret (EUD) un-
dervisning. 
 

Målene for 2 ”Videndeling” 
• At brancheskolerne har samme effektive og konstruktive procedure for videndeling.  
• At lærerne deler viden på Moodle-platformen som en naturlig del af deres hverdag. 
• At brancheskoler, teams og lærere løbende har formelle og systematiske dialoger om de-

ling af viden og materialer. 
• At lærerne er en del af en åben og konstruktiv ”videndelingskultur”. 
• At brancheskolerne anvender en struktur til formel og systematisk videndeling på teammø-

der, fællesmøder el.lign. 
 
  

Hver enkelt brancheskole skaber en konstruktiv, effektiv og åben videndelings-
kultur, som alle lærere er en del af. 
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Sigtelinje 3 – Ændrede tilrettelæggelsesformer for undervisningen 

 
Inddragelse af digitale medier og redskaber sker på baggrund af didaktiske overvejelser. Digitalise-
ring ændrer undervisningen. Lærerne skal kunne sammentænke digitalisering og didaktik (e-didak-
tik). Inspirationskataloget ”Digitale teknologier og nye læringsformer” kan benyttes frit på alle bran-
cheskoler.  
 
Skolen arbejder struktureret med områderne it-didaktiske rammer, undervisningsformer, digitale 
tests samt digitale medier og redskaber. Skolechefer, uddannelsesledere og lærere skal under-
støtte hinanden i forandringsprocesser vedrørende ændring af lærerrolle, der løbende er i foran-
dring, når digitalisering indgår i undervisningen. 
 
HANSENBERG har en 1:1 model i form af iPad til alle elever på EUD og EUX og alle lærere på 
EUD, EUX og HTX. Desuden er Moodle valgt som læringsplatform på tværs af skolen, og der er 
adgang til digitale undervisningsmaterialer.  
Alle lærere er introduceret til og har påbegyndt arbejdet i Moodleplatformen pr. 1.1.2018.  
 
 
It-didaktisk ramme: Skolen arbejder med 3 typer rammer: hardware, software og et digitalt  
værdisæt. 
 
Hardware: Lærerne anvender den hardware, der kan løfte undervisningen i forhold til det fastsatte 
digitale værdigrundlag og skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG). 
 
Software: Lærerne anvender de programmer og apps, der kan løfte undervisningen i forhold til det 
fastsatte digitale værdigrundlag og skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG). 
 
Digitalt værdisæt: Styregruppen udarbejder et værdisæt for brug af digitale medier og redskaber 
på HANSENBERG, der stemmer overens med nærværende strategi. I værdisættet indgår bl.a. ret-
ningslinjer for at være online/offline, brug af sociale medier, digital dannelse og det digitale menne-
ske, da det i den grad er en del af lærerens klasseledelse. 
 
Undervisningsformer: Digitalisering af undervisning ændrer undervisningsformen og tilrettelæg-
gelsen heraf i forhold til håndtering af fleksible læringsmiljøer. De ændrede undervisningsformer vil 
i kraft af digitalisering give øget mulighed for differentiering og en bedre interaktion med eleverne. 
Brancheskolerne iværksætter en proces for, hvordan ovenstående ændrede undervisningsformer 
indføres i undervisningen. Lærerne har som udgangspunkt det pædagogiske ansvar for at defi-
nere, hvordan læring skal foregå i en given undervisningssituation. 
 
Digitale læremidler og redskaber: Lærerne anvender digitale medier og redskaber, der skaber 
bedre interaktion med eleverne og praktikstederne samt rum for en øget differentiering. 
 
Lærerne klædes på til at kunne foretage analyser af digitale medier og redskaber. 
Det gælder: 

De ændrede undervisningsformer vil i kraft af digitalisering give øget mulighed 
for differentiering og en bedre interaktion med eleverne.  
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1. Teknologisk – fx er de nemme at lære, er de nemme at bruge? 
2. Undervisningsmæssigt – hvordan kan læremidlet understøtte, at eleven når målene for fa-

get/uddannelsen? 
3. Socialt – hvordan kan læremidlet være med til at skabe samspil i undervisningen og 

fremme videndeling mv.? 
 

Digitale tests: Skolen bruger digitale tests og screeninger som redskaber til at afdække elevernes 
forudsætninger og faglige niveau til brug for individuel tilrettelæggelse af en undervisning, der ”invi-
terer” til og giver mulighed for, at eleverne kan arbejde med multiple strategier for læring. 
 

Målene for 3 ”Ændrede tilrettelæggelsesformer for undervisningen” 
• At elever og lærere efterlever det digitale værdisæt, og det indgår i deres daglige praksis på 

HANSENBERG. 
• At elever anvender digitale medier og redskaber i undervisningen. 
• At eleverne mødes af et fleksibelt læringsmiljø, der sikrer den enkelte elevs læringstilvækst. 
• At lærerne anvender undervisningsformer, hvor digitale medier og redskaber er en naturlig 

del af planlægningen og udførelsen, samt øget interaktion med eleverne undervejs i pro-
cesser/cases/projekter osv. 

• At lærerne anvender digitale medier og redskaber til differentiering og variation af undervis-
ningen. 
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Sigtelinje 4 – Kobling mellem skoleforløb og praktikforløb 
Afsnittet er ikke gældende for HTX. 
 

 

Digitalisering og styrkelse af praktik og skole 
Elevernes personlige device (iPaden) bruges til at videndele elevernes læring på skoleopholdene 
med elevernes praktiksteder. Dette befordrer mulighederne for at skabe øget samspil og samar-
bejde mellem skole, elev og praktiksted, som understøtter og giver overblik over indhold og frem-
drift i elevernes uddannelsesforløb. På den måde sikres der en kontinuerlig vekselvirkning mellem 
skole og praktiksted. 
 
Understøttelse af brug af platform mellem skole og praktiksted:  
Skolen udarbejder videomateriale med information om, hvordan elevernes iPads kan understøtte 
transfer mellem skole- og praktiksted og øge samarbejdet mellem parterne til gavn for elevernes 
læring.  
Der arbejdes henimod, at der afholdes fysiske informationsmøder hvert halvår om selv samme em-
ner. Første gang efterår 2019. 
 
 
 
Eksempler på, hvad digitalisering kan bruges til i et samarbejde: 
 
Apps/hjemmeside:  
Eleverne arbejder med en app/hjemmeside med opgaver, der løses i praktikperioden. Der arbejdes 
med filmoptagelser og billeder i undervisningen, der kan streames og sendes til praktikstederne. 
Derudover er det muligt at lave videokonferencer med eleverne, mens de er i praktik, og endelig 
kan der aftales respons på elevernes praktiske arbejde fra praktikstedet via Skype. 
 
Digital dokumentation: 
Elevernes personlige device skal bidrage til elevproducerede digitale produktioner, der dokumente-
rer læring og progression. Elever anvender digitale redskaber som refleksions- og dokumentations-
værktøj. Desuden anvender elever også digitale værktøjer til kommunikation mellem praktik og 
skole. 
 

Målene for 4 ”Kobling mellem skoleforløb og praktikforløb” 
• At elever, skole og praktiksted oplever øget sammenhæng mellem skole- og praktikdelen. 
• At elever, skole og praktiksted anvender et digitalt værktøj som refleksions- og dokumenta-

tionsværktøj. 
• At eleverne løser opgaver i et samarbejde mellem skole og praktiksted, fx ved overgangene 

mellem skole- og praktikforløbene. 
• At udvalgte undervisningssituationer deles digitalt med praktikstederne ved fx live  

Digitalisering understøtter koblingen mellem elev, skole og praktiksted, så vi-
den om elevens praktikforløb deles med skolen, og virksomhederne inddrages 
i undervisningen på skolen og omvendt. 
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streaming eller ved at dele videoer eller fotos fra undervisningen. 
 

Bilag 1: Det digitale pædagogiske og didaktiske grundlag på 
HANSENBERG 
 
Strategien bygger på de 4 sigtelinjer, som er beskrevet i ”Strategi for den digitale erhvervsuddan-
nelse” fra Undervisningsministeriet. Implementeringen af digitalisering af undervisningen på 
HANSENBERG følger en 3-årig tidsplan. 
 
Styregruppen har i foråret 2017 udarbejdet forslag til det digitale pædagogiske og didaktiske 
grundlag (se skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG)). 
 
Det digitale pædagogiske og didaktiske grundlag på HANSENBERG 
Grundlaget er udarbejdet på baggrund af drøftelser i styregruppen med inspiration fra henholdsvis 
Kold College og IBC Kolding. Styregruppen lægger vægt på didaktikken som indgang til arbejdet 
med digitale medier og redskaber samt på handlinger i praksis – det vil sige konkrete handlinger 
og tilgængelighed. 
 
Det digitale pædagogiske og didaktiske grundlag er her beskrevet i hovedoverskrifter, men vil 
indgå som en del af skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG).  
 
Formål 

• At lærerne på HANSENBERG er fortrolige med digitale medier og redskaber, så dette er 
integreret i alle fag som støtte til læring, som værktøj til differentiering, som generelt hjælpe-
middel og som kilde til afveksling. 

• At lærerne på HANSENBERG medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse. 
• At eleverne oplever en naturlig og tidssvarende digital kultur på HANSENBERG. 

 
Indhold 
Beskrives nærmere i skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 
 
Forudsætninger 
Teknisk – Tilgængelighed, hastighed og driftssikkerhed 
Pædagogisk og didaktisk – Mulighed for at få let tilgængelig hjælp. 
Praktisk – Hver brancheskole udarbejder, hvor digitaliseringsinitiativer tydeligt fremgår samt der 
allokeres den nødvendige tid til arbejdet. 
 
  



  
 

 
 

13 

Bilag 2: Beskrivelse af styregruppens arbejde/funktion – ud fra oven-
stående principper for arbejdet med digitale medier og redskaber på 
HANSENBERG 
 
Styregruppens arbejde er at koordinere brancheskolernes brug af digitale medier og redskaber i 
henhold til det digitale pædagogiske og didaktiske grundlag, herunder at skolen bevæger sig i 
samme retning i en fælles digitaliseringskultur, men naturligvis i forskellige tempi. Styregruppens 
opgaver løses i et tæt samarbejde med skolechefer og uddannelsesledere på de enkelte branche-
skoler, it-afdelingen og skolens lærere. 
 
Styregruppens arbejde tager udgangspunkt i nedenstående punkter. 
 
Det tekniske 
Styregruppen skal arbejde for, at det tekniske udstyr på HANSENBERG er: 
Ensartet 
Lettilgængeligt 
Let at anvende 
Tidssvarende 
 
Det didaktiske og pædagogiske 
Styregruppen er ansvarlig for at indsamle og formidle viden om nye tendenser, platforme og pro-
grammer inden for digital undervisning på hele HANSENBERG. 
Styregruppen forestår i samarbejde med skolens skolechefer, uddannelsesledere og lærere udar-
bejdelse og vedligeholdelse af fælles værdier for digital kommunikation og digital dannelse på 
HANSENBERG. 
Styregruppen skal gennem e-læringsguiderne understøtte brug af digitale medier og redskaber i 
undervisningen og forberedelse, så alle lærere støttes og motiveres til relevant brug af digitale me-
dier og redskaber i undervisningen. 
 
Brug af platforme 
Styregruppen sikrer, at HANSENBERG til hver en tid arbejder på en relevant læringsplatform, der 
understøtter læringsmål, samarbejde, kommunikation og den daglige undervisning. Platformen 
skal være nem at anvende. 
 
Videndeling 
Styregruppen skal arbejde for brugervenlig deling af relevant viden og digital undervisning, herun-
der dannelse, færdigheder, programmer, materialer, kompetencer, didaktik og pædagogik. 
 
Kompetenceløft af lærere og ledere 
Styregruppen skal foreslå relevant udvikling og opdatering til lærere, skolechefer og uddannelses-
ledere for at opfylde det digitale didaktiske og pædagogiske grundlag jf. skolens digitaliseringsstra-
tegi. 
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Bilag 3: Beskrivelse af e-læringsguidernes funktion 
 
Hver brancheskole udpeger en e-guide. Opgaven for e-læringsguiden beskrives i den enkelte un-
dervisers mål- og opgaveplan.  
 
 
E-guidernes funktion er: 

• At indgå i et netværk på tværs af brancheskolerne 
• At have ansvaret for at indsamle viden og inspirere brancheskolen med nye indspark om 

praktisk brug af software, hardware og didaktik på teammøder, fælles forberedelse og evt. 
fællesmøder på brancheskolen 

• At have fokus på den tværfaglige, pædagogiske og didaktiske brug af digitale medier og 
redskaber og skal skabe kontakt og videndeling mellem kollegerne om specifikke program-
mer, fx hvem ved hvad? 

• At medvirke ved planlægning af introduktion til faglig brug af digitale medier og redskaber 
og digital dannelse for elever 

• At hjælpe nye kolleger i gang med brug af digitale medier og redskaber 
• At afholde mindre workshops på egen brancheskole eller i samarbejde med de andre bran-

cheskoler 
• Løbende at have kontakt til brancheskolernes elever om brug af digitale medier og redska-

ber på HANSENBERG. 
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Bilag 4: Aftaler og lovgivning 
 
I ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra 2014 hedder det på side 40 om de 
digitale intentioner: 
 
”9.5. Styrket anvendelse af it  
For at styrke den samlede indsats for øget anvendelse af it-understøttet undervisning udarbejdes  
der i 2014 en analyse af digitaliseringens muligheder for øget kvalitet og bedre ressourceanvendelse 
i erhvervsuddannelserne. På baggrund af analysen udarbejdes en samlet strategi for ”Den digitale 
erhvervsuddannelse”, der skal styrke den samlede indsats for udnyttelsen af digitaliseringens mu-
ligheder.  
Fokus for strategien skal være, hvordan styrket anvendelse af it kan bidrage til at realisere de politisk 
fastsatte mål med reformen, herunder ikke mindst som redskab til at differentiere undervisningen 
med afsæt i den enkelte elevs forudsætninger samt styrke koblingen mellem skoleforløb og virksom-
hedspraktik. Styrket anvendelse af it skal understøtte arbejdet med at skabe bedre resultater på 
elevniveau, og skal derfor ses i tæt sammenhæng med lærernes opkvalificering.”  
 
 
I ”Fra elev til studerende” om den kommende gymnasiereform hedder det på side 23: 
 
Tydelige mål for elevernes digitale kompetencer  
Eleverne skal lære at anlægge et kritisk og etisk blik på digitale medier. De skal lave selvstæn-
dige, digitale produktioner og lære at indgå i digitale fællesskaber. Målene skal indgå i fagenes ker-
nestof og i gymnasiets arbejds- og prøveformer. Udvikling af it-kompetencer skal opprioriteres i 
pædagogikumuddannelsen.  
 
 
I ”Fra elev til studerende” om den kommende gymnasiereform hedder det på side 45: 
 
Det digitale gymnasium  
It er et grundvilkår i samfundet. Den teknologiske udvikling betyder, at alle skal være rustede til, at 
det digitale samfund hele tiden ændrer sig. Det gælder både ledelser, bestyrelser, lærere og ele-
ver.  
De gymnasiale uddannelser skal sikre, at danske unge kan begå sig i et demokratisk, digitaliseret 
samfund. Derfor er det digitale gymnasium blandt andet tænkt ind i følgende initiativer:  
Tydelige mål for elevernes digitale kompetencer, digital dannelse som tværgående element i alle 
fag, udvikling af nye digitale prøveformer og informatik som valgfag og som obligatorisk fag på hhx. 
Det digitale gymnasium handler om, hvordan it kan spille en aktiv rolle i udviklingen af undervisning 
og læring, men det handler også om, at it skal spille en større rolle i skolernes løbende kvalitetsud-
vikling.  
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