Auning, d. 18/9 2020

Høringssvar til budget 2021-2024, Norddjurs Kommune

Investeringer i børn og unge – Styrket IT-indsats i folkeskolen
Af Budgetskitse til budgetaftale 2021-2024 fremgår det: ”For at sikre nødvendig opgradering af ITudstyret i folkeskolen samt en vis modernisering af børnenes IT-udstyr afsættes årligt 1 mio. kr. i
2021-2024.”
Det bekymrer os meget, at der fortsat kun prioriteres en vis modernisering af børnenes IT-udstyr i
folkeskolen i Norddjurs fra 2021 og frem.
Der er fra centralt hold allerede med fælleskommunale indkøb af digitale læremidler til alle skoler
og så vidt muligt alle fag på alle årgange sammen med krav om brugen af den fælles skoleportal
EasyIQ, Office 365 og AULA satset stort på en digitalisering af undervisningen for alle skolebørn i
Norddjurs – en udvikling og modernisering vi i sin grundtanke hilser velkommen og anser som en
absolut nødvendighed i vores digitale tidsalder.
I Norddjurs har det desværre vist sig at være en satsning, der pga. kommunens og skolernes
særdeles stramme økonomi, spænder ben for sig selv og allerværst for vores elevers
læringsgrundlag, fordi de ikke samtidig har fået tilstrækkelige muligheder for at tilgå de digitale
løsninger og arbejde på elektroniske devices.
På Auning Skole oplever vi ikke at have råd til at kunne prioritere indkøb af trykte
engangsmaterialer (fx træningshæfter) samt taskebøger (fx tyskbøger). Samtidig henvises lærere
og elever til de mange moderne og gode digitale alternativer, både kommunen og skolen selv har
indkøbt – blot med det skisma, at eleverne ikke har nogen devices (computere og/eller tablets) de
kan tilgå de digitale læremidler på. I udskolingen benytter man sig af princippet Bring Your Own
Device, men på mellemtrinet og i indskolingen er det ikke muligt at planlægge og gennemføre en
kontinuerlig undervisning ud fra de tilgængelige læringsressourcer, simpelthen fordi eleverne
sjældent har mulighed for at tilgå de digitale læringsressourcer.
Hvis undervisningen skal være overvejende digital – og det skal den i dag, er det en tvingende
nødvendighed, at alle elever i alle lektioner samt til hjemmearbejde har deres eget, personlige
læringsdevice.
På baggrund af ovenstående beskrivelser opfordrer vi derfor kraftigt til, at der i Norddjurs
Kommunes budget for 2021-2024 i stedet langt om længe prioriteres meget højt på dette område
i form at en budgettering og øremærkning til en 1-1-device-strategi, så alle elever i 0.-9. klasse i
Norddjurs Kommunes folkeskoler får adgang til hvert sit personlige læringsdevice.
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