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4. september 2019

Sag: 1:1 strategi for elevudstyr på skolerne

I Aarhus Kommune har den nuværende strategi med BYOD (bring your own device) reelt
været en spareøvelse, hvor forældre har bidraget med eget udstyr til deres børn. Til dels
frivilligt, til dels under moderate opfordringer fra lærere.
Den danske folkeskole er gratis og i byrådssalen blev det gjort tydeligt, at flere
folkeskoler i Aarhus mere end opfordrer børn til at medbringe eget udstyr. Det er
naturligvis ikke i orden og denne ulovlige praksis har desværre stået på i mange år.
Uanset hvad I beslutter, må denne praksis stoppes.
Forslaget om at købe Chromebooks til alle skolebørn fra 2. klasse er en stor beslutning
med store konsekvenser, som unødigt vil låse os fast i flere år.
Vi vil i stedet for den nuværende indstilling anbefale, at
-

det overvejes at starte på udvalgte årgange, fx 2. - 3. årgang som klasse
computere og 7. - 8. klasse, hvor den skulle kunne tages med hjem. Så har vi har
bedre mulighed for at lære undervejs og tilpasse os. Det virker mere ansvarligt at
starte et så stort indkøb i små bidder, så der kan evalueres undervejs og følges
op på succeskriterier.

-

der gives plads til lokal frihed og lokale løsninger, fx iPad på de skoler, hvor det
ønskes eller at de unge i 9. klasse må bruge eget udstyr. Folkeskolen er i forvejen
overstyret nok. Det må også forventes, at flere børn, især i de ældre årgange,
har deres eget foretrukne IT-udstyr.

-

det undersøges grundigt, hvordan børnenes privatliv og data beskyttes bedst
muligt. Data-etik og sikkerhed er vigtigt, især når det kommer til mindreårige. I
fx Hessen i Tyskland har de et forbud mod Google Docs grundet bekymringer og
manglende garantier mht. dataetik. Vi bør lytte til disse erfaringer og ikke kun til
tech-giganterne. Derudover anklages Google i øjeblikket i Bruxelles for at
overtræde lovgivning. Hvordan stilles vi, hvis Google taber sagen?

-

der gennemføres udbud om hardware, hvor Chromebook er en mulighed, men
ikke et krav. Dette for at sikre den samlet set bedst mulige løsning og samtidig
understøtte kommunens indkøbspolitik med fokus på at fremme bæredygtig
udvikling og social ansvarlighed.

-

der laves en ordentlig og inddragende proces med henblik på en kritisk tilgang til
digitalisering af folkeskolen i Aarhus og IT’s bidrag til læring og trivsel.
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