
Digitaliseringsstrategi 2021-2024 
HANSENBERG – Kompetencer i en digital tidsalder 

”Hvis man vil sikre læring, skal man understøtte, at deltagerne arbejder med indholdet, så de virkelig forstår det 
og kan anvende det.”  (Professor Gilly Salmon)



Formål med digitaliseringsstrategien
Teknologierne og arbejdsmarkedets behov udvikler sig hastigt. Som uddannelsesinstitution 
møder vi en stadig mere kompleks virkelighed med et utal af forandringer, men også et utal af 
muligheder. Forandringer er et grundvilkår uden pusterum.  

Hovedformålet for digitaliseringsstrategien er at bidrage til og understøtte arbejdet med 
HANSENBERGs strategiske fokusområder og organisationsudvikling, hvor digitalisering er et 
af de fire fokusområder. Det betyder, at digitaliseringsstrategien er en delstrategi ind i skolens 
overordnede strategi.  

Digitaliseringsstrategiens ypperste formål er at understøtte en god og kvalitetssikret lærings-
oplevelse for den enkelte elev, så eleverne gøres så dygtige som muligt, og så de uddannes 
bedst muligt til et fremtidigt arbejdsliv og en fremtidig uddannelsesrejse. 

Indsatserne i denne strategi skal alle bidrage aktivt til at tilvejebringe, at eleverne på erhvervs-
uddannelserne i højere grad opnår deres kompetencemål, og eleverne på HTX opnår både faglig 
indsigt og studiekompetencer. 

Digitaliseringsstrategien sætter fokus på, at HANSENBERG udnytter de digitale teknologiers 
muligheder til at forfølge og accelerere skolens vision om at være Danmarks foretrukne på sit 
felt. Digitaliseringsstrategien stiller krav til vores måde at tænke på – et digitalt mindset – hvor 
udnyttelsen af teknologien er en måde at gøre god undervisning bedre og derved sikre, at ele-
ven lykkes med sin uddannelse. De digitale teknologier er ikke målet i sig selv. De er midler til at 
kunne indfri god undervisning i en digital tidsalder.  
 

Mål for digitaliseringsstrategien 
• At skolechefer, uddannelsesledere, stabsfunktioner og undervisere er en del af en digitali-

seringsproces, hvormed de er aktive aktører i at nå målene i denne digitaliseringsstrategi. 

• At skolechefer, uddannelsesledere og undervisere har viden om og er fortrolige med tekno-
logier på deres erhvervsfaglige område. 

• At underviserne er kompetente til at bruge digitale teknologier til at løfte undervisning og 
læring, som beskrevet i denne strategi og i brancheskolernes aktivitetsplaner. 

• At underviserne medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse. 
 

• At eleverne oplever en øget sammenhæng mellem skole- og oplæringsperioder. 

• At eleverne oplever, at de lykkes endnu bedre med deres uddannelse. 

• At oplæringssteder oplever en kvalificeret dialog mellem skole og oplæringssted.
 

Forankring af digitalisering på HANSENBERG 
Det digitale udviklingsarbejde forankres i styregruppen, bestående af direktør, vicedirektør, 
it-konsulent, pædagogisk konsulent, en skolechef, rektor og leder for Undervisning og Kvalitet. 
Udviklingsarbejdet bearbejdes på de enkelte brancheskoler, hvor der sikres kontinuerlig progres-
sion. De forskellige indsatser, der er i forbindelse med forankring af digitaliseringsstrategiens 
indsatser, løftes og sikres tilvejebragt gennem hyppige digitaliseringsstyregruppemøder. 

For at sikre forankring af digitaliseringsstrategien på alle uddannelser afholdes kontinuerlige 
dialogmøder med lederne, hvor status og fremdrift i forhold til digitaliseringsindsatserne drøf-
tes.
 
 

Systemer på HANSENBERG
På HANSENBERG møder elever forskellige digitale platforme i deres hverdag. Det er et konti-
nuerligt fokus, at disse er så få som muligt. Det er ligeledes et fokus, at der er klare linjer for 
formålet med og brugen af de forskellige platforme.

Studie+ er skolens elevadministrative system. Studie+ bruges til beskeder til elever fra under-
visere og ledere. Det bruges også til at se skemaer og registrere fravær, karakterer og derudover 
eventuelle noter om eleven, fx aftaler om specialpædagogisk støtte. 



Alt, der vedrører elevens oplæring, foregår på Praktikpladsen.dk. Dette system bruges til, at ele-
verne har en aktiv søgeprofil. Virksomhederne kan se elevernes skoleperioder samt se eventuelt 
fravær i skoleperioder. 

Moodle er skolens læringsplatform. Moodle er omdrejningspunktet for selve undervisningen og 
for elevernes læring. Her findes stilladserede og kvalitetssikrede undervisningsrum til alle forløb 
på alle uddannelser. Det er her, eleverne finder materiale til undervisningen, afleverer opgaver 
og modtager feedback fra underviseren. 

På Sharepoint placerer underviserne deres materiale til eleverne. Der linkes til materialerne fra 
Moodle, så det til enhver tid er på skolens læringsplatform, eleverne finder materialerne. Share-
point er derfor blot filarkivet bag Moodle, hvor underviserens filer til undervisningen opbevares. 
Derudover anvendes Microsoft 365 som ”kontorpakke”, ligesom den benyttes som skolens 
videotjeneste. 

Teams bruges som platform til virtuelle undervisningssessioner. Det er i det onlineforum, un-
dervisere og elever mødes og benytter de ovenstående beskrevne platforme. Brugen af Teams 
foregår som en integreret del af Moodle.
 

Platform og læringsredskab som afsæt for indfrielse af digitaliseringsstrategien 
HANSENBERG har valgt en 1:1 model i form af iPads til elever på hovedparten af uddannelserne 
på EUD/EUX-området og til alle undervisere på EUD, EUX og HTX. Moodle er valgt som lærings-
platform på tværs af hele skolen, hvor læringsforløb til enhver tid kan tilgås for eleverne. 

iPaden benyttes som læringsredskab og er et pædagogisk supplement. Brugen af iPads giver 
mulighed for at retænke det didaktiske design af de mere traditionelle undervisningsformer og 
sikre variation og metodemangfoldighed.  

For at understøtte den enkelte elevs læringsproces og læringsudbytte bør det didaktiske design 
opbygges således, at underviseren inddrager og inviterer til flere måder at lære på. Målet er, at 
eleverne opnår færdigheder, viden og kompetencer i forhold til fagenes taksonomiske niveauer. 

Bevæggrundene for ovenstående valg er skolens kontinuerlige fokus på at udnytte digitaliserin-
gens muligheder for at berige og ændre undervisningsformerne, sikre fleksibel læring, anvende 
mobil teknologi, der ikke er afhængig af et institutionelt defineret sted, og øge adgangen til 
online læringsressourcer til gavn for elevernes læring. 
 

Roller og forventninger 
Alle omkring undervisningen har forskellige roller i forhold til indfrielsen af digitaliserings-
strategien. Alle er således forpligtede på indsatserne i digitaliseringsstrategien. Styregruppen 
bærer det overordnede ansvar.

Styregruppens rolle
Styregruppens arbejde er at koordinere brancheskolernes brug af digitale teknologier i henhold 
til denne digitaliseringsstrategis målsætninger og skolens fælles pædagogiske og didaktiske 
grundlag, herunder at skolen bevæger sig i samme retning, men naturligvis i forskellige tempi. 
Styregruppens opgaver løses i et tæt samarbejde med skolechefer og uddannelsesledere på de 
enkelte brancheskoler, It-afdelingen og skolens undervisere. 

Styregruppen er ansvarlig for, at digitaliseringsindsatserne i denne strategi kan indfries. 
 

Forventninger til rektor, skolechefer og uddannelsesledere 
• At lederne løbende går i dialog med pædagogisk konsulent om status og forventningsaf-

stemning. 

• At lederne sparrer med og understøtter underviserne i indfrielsen af digitaliseringsindsat-
serne. 

• At ledere og undervisere løbende har dialoger om digitaliseringsindsatserne, fx under-
visningsmiljøer, undervisernes kompetencer og nye mål for brug af digitale teknologier i 
undervisningen. 

• At lederne sikrer, at alle undervisere har digitaliseringsindsatserne som en del af deres 
opgaveplan. 

• At kompetenceudvikling i relation til digitaliseringsindsatserne medtages i MUS. 
 



Forventninger til underviserne 
• At alle undervisere løbende er aktive med workshops, sidemandsoplæring og videndeling i  

forbindelse med brugen af digitale teknologier i undervisningen. 

• At underviserne anvender den hardware og software, der kan løfte elevernes læring i for-
hold til det fastsatte digitale værdigrundlag og skolens fælles pædagogiske og didaktiske 
grundlag (FPDG). 

• At der som fast punkt på fællesmøder og lignende på de enkelte brancheskoler italesættes 
og fremvises ”gode eksempler” i forbindelse med brug af digitale teknologier til at under-
støtte elevernes læring. 

• At kvaliteten af undervisningsmaterialer sikres gennem løbende udvikling og tilpasning 
ift. udviklingen i faget og branchen, så elevernes til enhver tid sikres kvalificeret undervis-
ningsmateriale. 

• At der foregår systematisk videndeling i fora, hvor der er åbenhed over for inspiration og 
sparring såvel internt som eksternt. 

• At underviserne anvender undervisningsformer, hvor digitale medier og redskaber er en 
naturlig del af planlægningen og udførelsen, samt øget interaktion med eleverne undervejs 
i processer/cases/projekter osv. 

• At underviserne anvender digitale medier og redskaber til differentiering og variation til 
gavn for elevernes læring. 

• At underviserne sætter skolens digitale værdisæt, der fremgår af e-bogen “Go’ stil online”, 
på dagsordenen som en naturlig ting i deres undervisningspraksis.

 

Forventninger til eleverne
• At elever anvender digitale medier og redskaber i undervisningen. 

• At eleverne mødes i et fleksibelt læringsmiljø, der sikrer øget interaktion med eleverne og 
optimerer den enkelte elevs læringsoplevelse. 

• At eleverne efterlever det digitale værdisæt, og det indgår i deres daglige praksis på HAN-
SENBERG. 

 

Forventninger til virksomhedskonsulenterne
• At virksomhedskonsulenterne i forbindelse med deres opsøgende arbejde informerer virk-

somhederne om Praktikpladsen.dk. 

• At virksomhedskonsulenterne  understøtter brugen og udbredelsen af digitale uddannel-
sesaftaler.

• At virksomhedskonsulenterne  benytter sig af digitale platforme i deres kommunikation 
med virksomhederne.

  Forventninger til It-afdelingen 
• It-afdelingen sikrer, at både software og hardware fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at 

tilvejebringe indsatsen i digitaliseringsstrategien. 

• It-afdelingen yder teknisk support til medarbejderne på HANSENBERG. 
 

Forventninger til pædagogisk konsulent og leder af Undervisning og Kvalitet
• Begge sikrer sammen med styregruppen, at strategien implementeres, og at den underlig-

gende RADAR for digitalisering tilvejebringes.  

• Begge afvikler løbende dialoger med ledere og undervisere om digitaliseringsstrategien og 
dennes indsatser. 

• Den pædagogiske konsulent supporterer den pædagogiske og didaktiske stilladsering på 
skolens Moodle-platform. 

• Den pædagogiske konsulent supporterer det bagvedliggende tekniske setup på skolens 
Moodleplatform. 

• Begge supporterer store og små udfordringer på de platforme, der vedrører undervisningen. 

• Begge understøtter, at systemerne fungerer hensigtsmæssigt, og nye funktionaliteter 
udvikles samt implementeres. 

• Den pædagogiske konsulent afholder og understøtter kompetencegivende kurser om sko-
lens digitale platforme, der vedrører undervisningen, deres strukturer og de pædagogiske 
og didaktiske stilladser omkring disse. 

• Undervisning og kvalitet og it-afdelingen supporterer setuppet omkring iPads og brugen af 
disse. 

 



Seks indsatser til at indfri målene 
Skolens digitaliseringsstrategi 2021-2024 indeholder seks indsatser:

1. Aktiv læring med digitale teknologier

2. Kompetenceudvikling

3. Videndeling

4. Digitale kompetencer 

5. Virtuel undervisning

6. Samarbejde med virksomheder (kun gældende for EUD)
 
De udvalgte indsatser sikrer et øget fokus på HANSENBERGs digitale didaktiske transformati-
onsrejse og understøtter, at skolen går fra gode intentioner i strategien til konkrete handlinger. 
De udvalgte indsatser indeholder både handlinger og deraf afledte effekter. Målet med disse 
er at sikre, at konkrete indsatser indfries, og at de kan ses som en reel effekt for den enkelte 
underviser, den enkelte elev og det enkelte team. 

Hvor der nedenfor benævnes teams, vil dette også inkludere faggrupper på HANSENBERG 
Tekniske Gymnasium. 



VidendelingKompetence-
udvikling 

Aktiv læring med 
digitale teknologier 

Digitale 
kompetencer  

Virtuel undervisning  Samarbejde med 
virksomheder (EUD) 

De seks digitaliseringsindsatser 2021 - 2024



HANSENBERG har kontinuerligt fokus på elevernes læring. Underviserne vælger digitale tekno-
logier til og fra på baggrund af deres refleksioner over pædagogiske og didaktiske formål. Målet 
er, at undervisernes valg af forskellige undervisningsformer og -metoder sikrer, at eleverne 
er aktive, involverede og deltagende i undervisningen. Større variation i undervisningen, øget 
differentiering og kompenserende værktøjer til blandt andet elever med skriftsproglige vanske-
ligheder kan være værktøjer til endnu bedre undervisning og læring for eleverne. Metodemang-
foldighed vægtes derfor højt. 

Inddragelsen af digitale teknologier har betydning for måden at tænke undervisning og læring 
på. Det giver underviserne nye redskaber, der kan inddrages i både forberedelsen, gennemførel-
sen og evalueringen af undervisningen. Det skaber mulighed for, at eleverne lærer på nye må-
der, i andre sammenhænge og med flere værktøjer. Øget brug af digitale teknologier muliggør 
nye fleksible organisationsformer og differentierede arbejdsmetoder og spiller en rolle i forhold 
til at kvalificere de processer, der er knyttet til elevernes læring og undervisningens form.Det 
pædagogiske og didaktiske grundlag for arbejdet med digitale teknologier indgår naturligvis i 
skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG).

Handlinger
• Alle teams arbejder hen imod at arbejde i professionelle læringsfællesskaber.
• Alle teams afvikler pædagogiske dage, hvor underviserne inspirerer hinanden til, hvordan 

de ved hjælp af digitale teknologier kan løfte elevernes læring gennem aktiv deltagelse.
• Ledere og undervisere har løbende dialoger om undervisernes kompetencer og nye mål for 

brug af digitale teknologier i undervisningen. Alt sammen til gavn for elevernes læring. 
• Lederne sparrer med og understøtter underviserne i indfrielsen af digitaliseringsindsatser-

ne i undervisningen. 
• Underviserne gør aktivt brug af Moodlerummet “Pædagogiske og didaktiske ressourcer 

(FPDG)”.

Effekter for eleverne
• Eleverne mødes af et fleksibelt læringsmiljø, der sikrer den enkelte elevs læringsprogressi-

on. 
• Eleverne kan tilgå undervisningsmaterialer uanset tid og sted (fleksibel læring).
• Eleverne anvender digitale teknologier i undervisningen, der kan styrke og transformere 

deres læreproces. 
• Eleverne anvender aktivt en digital læringsplatform, som styrker deres indblik i egen pro-

gression. 
• Elevernes oplever en sammenhængskraft i undervisningen gennem Moodle som aktiv 

læringsplatform.
 

Aktiv læring med digitale teknologier 
Effekter for underviserne
• Underviserne er fortrolige med digitale teknologier, så disse integreres i alle fag som støtte 

til elevernes læring og som redskab til differentiering, variation og afveksling til gavn for 
elevernes læring.

• Underviserne vælger digitale teknologier til og fra på baggrund af underviserens refleksion 
over pædagogiske og didaktiske formål.

• Underviserne anvender digitale teknologier som en del af alle fag, fagdidaktikken og un-
dervisningen.

• Underviserne anvender undervisningsformer, hvor digitale teknologier er en naturlig del af 
planlægningen og evalueringen.

• Underviserne anvender digitale teknologier som kompenserende værktøjer til bl.a. at løfte 
læringen for elever med skriftsproglige vanskeligheder.

• Underviserne udnytter de læringspotentialer, der ligger i at anvende teknologi, og dermed 
skabe øget læring, så de unge er kompetente til at møde morgendagens udfordringer.

• Underviserne medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse.
• Underviserne anvender en digital læringsplatform til samtlige læringsforløb, så elevernes 

læringsoplevelse optimeres.



Kompetenceudvikling understøtter skolens samlede behov for ny viden og færdigheder. 
Kompetenceudvikling er et kendetegn for HANSENBERG, der vil være kendt for at være en ud-
dannelsesinstitution i udvikling, og som er førende på sit felt. Det forventes derfor, at branche-
skolerne lever op til både centralt stillede krav og egne målsætninger.  

For at klæde underviserne på til at anvende digitale teknologier og til at vurdere, hvilke digitale 
teknologier der er hensigtsmæssige i en given læringssituation, er kompetenceudvikling en væ-
sentlig indsats, der prioriteres, og som er obligatorisk for alle undervisere løbende at deltage i. 

Gennem et kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling sikrer vi, at HANSENBERG har et velud-
dannet lærerkorps, der kan varetage undervisning med digitale teknologier ud fra et pædago-
gisk og didaktisk afsæt, hvormed vi løfter elevernes læring på de enkelte uddannelser. 
Kompetenceudvikling foregår gennem nedenstående handlinger. 

Der allokeres tid til kompetenceudvikling. Dog har den enkelte underviser også et ansvar for at 
opnå de ønskede kompetencer. 
 

Handlinger 
• På Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik for EUD-undervisere er valgmodulet ”Digitale 

teknologier i de erhvervsrettede uddannelser” obligatorisk. 
• For HTX-undervisere planlægges der fælles kompetenceudvikling med fokus på læring med 

digitale teknologier i en gymnasial kontekst. 
• Der afvikles årligt to kompetenceudviklingsworkshops dage, hvor der sættes fokus på og 

opnås praktisk erfaring inden for de indsatser, som skolen har. Her deltager alle undervise-
re. Workshoppene afvikles brancheskolevis. 

• Alle nye undervisere introduceres for HANSENBERGs digitale platforme umiddelbart efter 
ansættelse, så de kan varetage undervisning på disse platforme. På den måde kan de hur-
tigt i deres ansættelse føle sig klædt på til at anvende digitale teknologier. 

• Det fremgår i den enkelte undervisers opgaveplan, at arbejdet med digitale teknologier 
tydeligt afspejles i dennes undervisning. 

 

Kompetenceudvikling
Effekter 
• Underviserne på HANSENBERG føler sig kompetente til at bruge digitale teknologier til at 

løfte elevernes læring. 
• Underviserne har kendskab til, hvilke digitale teknologier der giver mening at bruge i for-

skellige læringssammenhænge. 
• Underviserne reflekterer over, hvordan de i videst muligt omfang kan understøtte, at ele-

verne er aktive og producerende i deres læringssituation. 



Videndeling er en væsentlig del af at skabe god undervisning og sikre elevernes aktive læring. 
Underviserne sikres gode muligheder for at dele viden med hinanden. Teamet er et profes-
sionelt læringsfælleskab, som arbejder sammen om planlægning af undervisningens afvikling i 
skolens læringsplatform, ligesom brug af øvrige digitale teknologier sikres videndelt i teamet.

Styregruppen og lederne sætter rammerne, så en effektiv videndeling kan finde sted. Undervi-
serne 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 produceret i forhold til ansættelsen på skolen. Dette er sikret med 
en aftale om ophavsret. Underviserne er forpligtet til at indgå i videndelingsfora lokalt, regio-
nalt og nationalt, fx i forbindelse med udviklingsprojekter og andre samarbejdsrelationer.

Det vægtes, at både den formelle og den uformelle videndeling finder sted.  

Handlinger 
• Brancheskolerne anvender en struktur til formel og systematisk videndeling på teammø-

der, fællesmøder el.lign.  
• Undervisere videndeler om, hvordan de lykkes med at højne elevernes læring gennem 

inddragelse og aktiv deltagelse.  
• Underviserne deler gode læringsforløb fra skolens læringsplatform Moodle som en naturlig 

del af deres hverdag. 
• Undervisere og ledere gør aktivt brug af Moodlerummet “Pædagogiske og didaktiske res-

sourcer (FPDG)” som redskab til at understøtte gode læringsoplevelser. 
• Underviserne sikrer, at undervisningsmaterialerne har en høj kvalitet, ift. både de fornyel-

ser og tilpasninger som sker med faget og i branchen, så de understøtter gode læringsople-
velser for eleverne. 

• Alle undervisere deltager i 2x2 timers Moodle-workshopaktivitet årligt, hvor underviserne 
får tid til at arbejde med og retænke egne materialer i et nyt digitalt pædagogisk og didak-
tisk design. 

• Der kan planlægges Moodle/Pædagogiske dage på de enkelte brancheskoler. Her fordyber 
teamene sig i udvikling af Moodlerum, hvor materialer forfines og kvalificeres, og generelt i 
brugen af digitale teknologier i undervisningen. 

• Lederne faciliterer en programsætning, så der sikres en løbende dialog og kvalificering i 
teamene.  

• Både ledere, pædagogisk konsulent besøger løbende undervisningen for at se, hvordan 
anvendelsen af digitale teknologier og ændrede undervisningsformer bringes i spil på de 
enkelte uddannelser.

Videndeling
Effekter
Teamet er et professionelt læringsfælleskab, der løbende kvalificerer hinandens viden og sikrer 
den bedste undervisning til gavn for og med eleverne.
• Det enkelte team har en konstruktiv, effektiv og åben videndelingskultur, som alle undervi-

sere er en del af.
• Alle teams anerkender og står inde for, at gode læringsoplevelser er noget, vi skaber sam-

men.
• Brancheskoler, teams og undervisere har løbende formelle og systematiske dialoger om 

deling af viden og materialer.



Verden bliver mere digitaliseret og automatiseret, og teknologierne og arbejdsmarkedets behov 
udvikler sig hastigt inden for vores uddannelsesfelt. Det påvirker de krav til færdigheder, som 
eleverne bliver mødt med videre i uddannelsessystemet og i deres erhvervskarriere. 
Der er behov for en række almene digitale kompetencer, hvis de faglærte skal være rustet til 
fremtiden. Med afsæt i de syv kompetenceområder, som EVA har identificeret1, der er relevante 
for alle elever på erhvervsuddannelserne, og som ikke er fagspecifikke, arbejder HANSENBERG 
med indsatsområdet ved nedenstående handlinger. 

De syv kompetenceområder er: 
1. Forståelse af og refleksion over digitale teknologiers logikker 
2. Sikker digital færden 
3. Informationskompetencer 
4. Læring med digitale teknologier 
5. Udvikling af digitale løsninger og digital produktion 
6. Digitale arbejdsgange 
7. Digital dømmekraft og kommunikation 
 
Digitale kompetencer er evnen til at træffe kvalificerede tilvalg og fravalg – samt en kritisk 
nysgerrighed for det, der kommer. Eleverne på HANSENBERG skal kunne sortere i fakta og fake 
news og begå sig på sociale medier, sikre deres data og deres digitale fodspor og meget mere. 
De skal tilegne sig kompetencer til at begå sig i et digitaliseret samfund med digital dannelse 
og det ansvar, som dette fordrer. 

Skolen har et konstant fokus på at sikre, at eleverne ved, hvad der er god stil online, og har der-
for udarbejdet e-pubbogen ”Go’ stil online – en guide til dig som ung og som elev på HANSEN-
BERG”. Her kan eleverne læse om bl.a. digitale fodspor, deling af billeder, hvad siger loven, og 
HANSENBERGs retningslinjer for Go’ stil online.
Samtidig medfører digitaliseringen en øget automatisering af de arbejdsopgaver, som faglærte i 
dag udfører. De skal løbende sætte sig ind i nye teknologier og kunne indgå i komplekse digitale 
arbejdsgange. Skolen stræber derfor efter, at alle uddannelser er nært koblet til et fremtidigt 
arbejdsliv, hvor brug af digitale arbejdsgange vil være en væsentlig del af arbejdet. Skolen 
prioriterer inddragelse af brancherelaterede relevante platforme og apps samt andre digitale 
værktøjer.  

En uddannelse på HANSENBERG skal uanset fag være en fremtidssikret uddannelse, hvor hver 
elev har opnået kompetencerne i forhold til at arbejde digitalt ud fra en opmærksomhed på, at 
diverse digitale værktøjer kan lette og understøtte deres fagfaglige kompetencer. 
 

Handlinger
• Skolen udsender og ajourfører løbende e-bogen Go’ stil online – en guide til dig som ung og 

som elev på HANSENBERG. 
• HANSENBERG afvikler Go’ stil online-arrangement for Grundforløb 1-elever og grundforløb-

Digitale kompetencer   
selever på HTX med ekstern oplægsholder i starten af skoleåret, hvor der sættes fokus på 
digital dannelse under overskriften ”Hvad du gør i dag, har betydning i morgen”.  

• Underviserne afvikler workshop for eleverne med afsæt i oplægget fra ekstern oplægshol-
der. 

• Grundfaget erhvervsinformatik er på skemaet på udvalgte uddannelser. Det være sig 
veterinærsygeplejerskeuddannelsen, data- og kommunikationsuddannelsen og VVS-ud-
dannelsen. 

• Eleverne stifter i løbet af deres uddannelse bekendtskab med apps, der skal understøtte 
koblingen mellem fagfaglige arbejdsgange og digitale processer, fx SkyHost, Aratag og 
Minuba.

• På HANSENBERG Tekniske Gymnasium udarbejdes en progressionsplan, som giver et over-
blik over, hvordan digital dannelse skal indgå i fagene. Progressionsplanen skal være med 
til at sikre, at arbejdet med digital dannelse ikke foregår i et parallelt spor i forhold til den 
øvrige undervisning eller som ukoordinerede indsatser i de enkelte fag (se endvidere bilag 
for digital dannelse på HANSENBERG Tekniske Gymnasium). 

 

Effekter
• Eleverne kommunikerer digitalt med omtanke. Det vil sige, de deler ikke krænkende bille-

der, de plagierer ikke, og de beskytter deres data og deres identitet. 
• Eleverne har en forståelse af, at der bag alle computermodeller er en intentionalitet, som 

de må forholde sig kritisk reflekterende til. 
• Eleverne får et sprog om, og en kritisk nysgerrighed efter, hvordan digitale teknologier 

spiller ind i forhold til deres faglighed. 
• Eleverne præsenteres for digitale teknologier, der spiller ind i forhold til deres profession/

fagområde. 
• Eleverne kan på reflekteret vis udvælge og anvende relevante digitale værktøjer. 
• Underviserne medvirker til at styre elevernes almene digitale dannelse. 
• Eleverne opnår kompetencer til at begå sig på et arbejdsmarked, hvor blandt andet 

planlægningsprocesser og de koordinerende og dokumenterende processer i høj grad er 
digitaliserede. Dette opnås gennem brug af digitale løsninger, der understøtter det faglige i 
uddannelserne. 



Virtuel undervisning tilbyder en række muligheder og perspektiver, såsom fleksibilitet i forhold 
til tid og rum samt geografisk placering. Ved at benytte sig af virtuel undervisning anerken-
der HANSENBERG, at læring kan foregå på andre måder end ved fysisk tilstedeværelse. Den 
virtuelle undervisning kan gennemføres på uddannelser, hvor der er fag eller emner, hvor det er 
hensigtsmæssigt, at eleven fordyber sig hjemmefra. Det kan også benyttes ved korte teoretiske 
forløb med elever, der bor langt væk fra skolen. Det er naturligvis også vigtigt, at alle undervise-
re kan afvikle virtuel undervisning i en situation, hvor det kunne være nødvendigt. 

Undervisernes kompetencer skal udvides til at omfatte planlægning og tilrettelæggelse af læ-
reprocesser i et virtuelt miljø. En forudsætning for, at eleverne oplever god virtuel undervisning, 
er, at læringsforløbene i høj grad er nøje strukturerede og stilladserede. 

Som i al anden undervisning er der derfor også behov for variation i den virtuelle undervisning, 
hvorfor metodemangfoldighed skal vægtes højt i forbindelse med planlægning, gennemførelse 
og evaluering af virtuel undervisning. I forbindelse med virtuel undervisning på HANSENBERG 
er det essentielt, at alle underviserne er kompetente til at arbejde med relationer mellem lærer 
og elev og mellem eleverne. Det er også essentielt, at den enkelte lærer kontinuerligt har fokus 
på elementer som trivsel, feedback og feedforward. 
 
På HANSENBERG sondres mellem virtuel undervisning og livestreaming af aktiviteter, fx en 
undervisningssession. Livestreaming af undervisning er en undervisningsform, hvor eleverne 
kan følge med i realtid uden fysisk at være til stede i undervisningslokalet. Livestreaming kan 
også bruges ud mod oplæringssteder, grundskoler mv.  
 
Hybrid undervisning er endnu en dimension. Det er her tilstedeværelsesundervisning og virtuel 
undervisning mødes i en og samme undervisningssession, netop som en hybrid af flere forskel-
lige undervisningsformer. Nogle elever deltager med fysisk tilstedeværelse, mens andre delta-
ger virtuelt. Der kan også tænkes i potentialer i forhold til Ny mesterlære-elever, som eventuelt 
kan deltage i undervisning virtuelt, mens de fysisk er på praktikpladsen.  

Endnu en dimension i virtuel undervisning er afvikling af fjernundervisning. I dele af skoleun-
dervisningen kan skolen anvende fjernundervisning, hvorved en underviser ved brug af digitale 
medier underviser online eller asynkront uden undervisers og elevers samtidige fysiske tilste-
deværelse. Ved anvendelse af fjernundervisning fastsættes rammer herfor i de lokale undervis-
ningsplaner. 
 

Handlinger
• Moodlerummene skal opbygges, så de stilladserer elevernes læringsproces. Det er vigtigt, 

at eleven ved, hvad der skal læres, og hvordan der skal læres, samt hvordan der evalueres 
på læringsmålene. 

• Underviserne skal klædes på til at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere virtuel 
undervisning. 

Virtuel undervisning
• Alle undervisere og ledere forholder sig aktivt til Moodlerummet “Virtuel undervisning”. 
• It-afdelingen understøtter det tekniske setup og sikrer klasserum i Teams til alle de klas-

ser, der har behov for et virtuelt rum. 
• Styregruppen sikrer udlån af webkameraer og mikrofoner på skolens tre adresser, hvorfra 

der kan livestreames eksempelvis undervisningssessioner.  
 

Effekter
• Eleverne oplever veltilrettelagt og velgennemført virtuel undervisning. 
• Eleverne oplever, at virtuel undervisning ligesom tilstedeværelsesundervisning rummer 

elementer som elevtilpasset læring, relationer til andre elever og til underviserne. 
• Underviserne føler sig trygge i at afvikle virtuel undervisning. 
• Vi kan levere kvalitetssikret virtuel undervisning – og uddanne digitalt til en digital tidsal-

der. 
• HANSENBERGS uddannelsespalette udvides til at være flerstrenget og også indeholde 

andre former for undervisning og læring end tilstedeværelsesundervisning. 



Sammenhæng mellem skole og oplæring er en vigtig faktor for elevernes læring. Eleverne på 
HANSENBERG får den bedste og mest sammenhængende uddannelse, når underviserne ved, 
hvad der foregår i oplæringsperioderne, og når de oplæringsansvarlige i virksomhederne ved, 
hvad der foregår på skolen.   

Det skal være tydeligt for eleverne, hvad fordelen er ved, at en vekseluddannelse består af 
både oplæringsperioder og skoleperioder. Gennem det gode samarbejde skal eleverne opleve 
en meningsfuld sammenhæng, som skal motivere dem til at blive på uddannelsen. Et konti-
nuerligt fokus på sammenhængen mellem skole og oplæring har også til formål at synliggøre 
for eleverne, at uddannelsen er en helhed. HANSENBERG understøtter, at digitale teknologier 
benyttes for at sikre, at viden om elevens oplæringsforløb deles med skolen, og virksomhederne 
inddrages i undervisningen på skolen og omvendt.    

Handlinger
• Underviserne forbereder eleverne på indholdet af en kommende oplæringperiode, herunder 

hvordan den hænger sammen med den netop afsluttende skoleperiode.  
• Underviserne tilrettelægger opgaver, der går på tværs af skole og oplæring. På den måde 

understøtter HANSENBERG netop sammenhængen mellem skole og oplæring og dermed 
den gode vekseluddannelse.   

• Eleverne løser praktikumopgaver, der går på tværs af skole og oplæring, så eleverne bringer 
læring fra begge arenaer i spil og derved skaber en meningsfuld sammenhæng mellem 
skole og oplæring. 

• Elevernes personlige devices bidrager til elevproducerede digitale produktioner, der doku-
menterer læring og progression i begge arenaer. Det kan være en elektronisk logbog/port-
folio, som synliggør elevernes læreprocesser og øger elevernes motivation for uddannelsen. 

• I forbindelse med trepartssamtaler fremviser eleverne digitale produktioner fra både skole- 
og oplæringsophold. De digitale produktioner drøftes og understøtter en god vekseluddan-
nelse. 

• HANSENBERG tager initiativ til, at virksomheder og skolen kommunikerer gennem prakti-
kerklæringer/logbøger og trepartssamtaler. Dette gøres for at sikre en øget dialog mellem 
elev, skolen og elevens oplæringssted. 

• Skolevejledningerne og erklæringer om omlæring bruges aktivt til at sikre god vekselvirk-
ning mellem skole og oplæring. På den måde samler underviseren op på elevernes læring 
efter en afsluttet oplæringsperiode. 

 

 Effekter
• Eleverne oplever i høj grad, at vekselvirkningen mellem skole og oplæringsophold giver en 

sammenhængende uddannelse. 
• Elevernes motivation øges, da de i højere grad kan se en sammenhæng i uddannelsen. 
• Eleverne har nemmere ved at opnå kompetencemålene for deres uddannelse qua sammen-

hængen i uddannelsen. 
• Oplæringsstederne oplever højere grad af kendskab til, hvad der foregår i skoleperioderne. 

Samarbejde med virksomheder (kun gældende for EUD)

• Oplæringsstederne oplever, at HANSENBERG inviterer til samarbejde. 
• HANSENBERG fastholder skolens gode virksomhedsevalueringer (VTU). 



Afrunding 
Strategien rummer seks indsatser, som alle sætter retningen for arbejdet med og udviklingen 
af HANSENBERGs digitale didaktiske transformation, og som bidrager til at styrke den samlede 
indsats for udnyttelsen af digitaliseringens muligheder for øget kvalitet på HANSENBERG.
Det er afgørende, at digitaliseringens muligheder spiller en aktiv rolle i udviklingen af undervis-
ning og læring og dermed understøtter arbejdet med at skabe bedre resultater på elevniveau. 
Det fortsatte arbejde med HANSENBERGs digitale didaktiske transformation spiller også en 
central rolle i skolens løbende kvalitetsudvikling. 

Implementeringen af disse indsatser på HANSENBERG følger en 3-årig tidsplan. Hver branche-
skole evaluerer flere gange årligt gennem afrapportering samt gennem møder om netop imple-
mentering og progression. Her sikres det, at hver brancheskole har nået forskellige milepæle. 

Digitaliseringsstrategien revideres én gang årligt. I forbindelse med revideringen lægges vægt 
på at justere strategien, så den modsvarer udviklingen i samfundet generelt såvel som i er-
hvervslivet.

Bilag 1

Digital dannelse på HANSENBERG Tekniske Gymnasium 
Digital dannelse er en forudsætning for at kunne reflektere over egen ageren i den digitale ver-
den samt at kunne forholde sig kritisk til automatisk overvågning, såsom cookies, billedlagring 
osv. Digital dannelse er en del af den almene dannelse. Digital dannelse har både en praktisk og 
en refleksiv dimension, som eleverne skal bevidstgøres om.  

HTX arbejder med digital dannelse, så eleverne kan begå sig et samfund, hvor teknologisk 
udvikling er et grundvilkår. Digital dannelse skal ses i sammenhæng med gymnasiets øvrige 
dannelsesopgave.  

HANSENBERG Tekniske Gymnasium tager sit afsæt i de fire kompetencer, som er en del af det 
at være en digitalt dannet elev. 

De fire kompetencer er: 

1. Informationskompetencer: At kunne finde og bruge relevant information ved hjælp af digi-
tale værktøjer. 

2. Deltagelseskompetencer: Den måde, hvorpå man repræsenterer sig selv og behandler andre 
på nettet, og hvordan man bruger nettet interaktivt. 

3. Produktive kompetencer: At kunne skabe digitale produktioner og evt. digitale værktøjer. 
4. IT-operationelle kompetencer: At kunne bruge digitale værktøjer til at producere egne pro-

dukter såsom tekster, præsentationer, mv. 
 
Handlinger 
• For at sikre dette arbejde udarbejdes en progressionsplan på HANSENBERG Tekniske 

Gymnasium, som giver et overblik over, hvordan den digitale dannelse skal indgå i fagene. 
Progressionsplanen skal endvidere være med til at sikre, at arbejdet med digital dannelse 
ikke foregår i parallelt spor i forhold til den øvrige undervisning eller som ukoordinerede 
indsatser i de enkelte fag. 

 
Effekter 
• Eleverne opnår digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale me-

dier og indgå i digitale fællesskaber. 
• Eleverne lærer at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem 

digitale medier. 
• Eleverne opnår gennem undervisningen erfaring med digitale fællesskaber. 
• Eleverne arbejder med skabelsen af digitale produkter. 



”Information er det, der skal læres, men det er kun gennem en aktiv tilegnelsesproces, hvor informationen fortolkes, at information bliver til viden for indivi-
det.” (Professor Gilly Salmon). 

”Ikke alene kræver fremtidens arbejdsmarked flere faglærte. Det kræver i høj grad også faglærte, der er uddannet til at begå sig på et stadig mere digitaliseret 
arbejdsmarked og samfund.” (Hutters, Altinget december 2016).


