
SKOLE LEDERFORENINGENS  
DIALOGPAPIR

DIGITALISERING  
I SKOLEN 

Refleksions- 
spørgsmål til 

Ledelsesteam

Skoleleder/forvaltning

Skoleleder/medarbejdere

Skoleleder/bestyrelse



REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
LEDELSESTEAM

•  Hvilke udfordringer ser vi i forhold til 
dialog med de forskellige parter, og 
hvilke spørgsmål vil vi stille de relevante 
samarbejdspartnere? (Se evt. spørgsmål 
under nedenstående punkter og de efter-
følgende refleksionsforaer)

•  Hvordan kan vi bedst arbejde med at im-
plementere digitalisering?

•  Hvilke indsatser har vi på skolen, og 
hvordan hænger de sammen med fokus 
på digitalisering? 

•  Skal vi lave en flerårig strategi for imple-
mentering af digitalisering, som indehol-
der kompetenceudvikling?

•  Hvordan er koblingen imellem de forskel-
lige udviklingsindsatser, vi har på skolen?

•  Hvilke krav vil I stille til jer selv og med-
arbejderne, f.eks. om brug af lærings-
platformen, elevplaner, ugeplaner,  
dialog med forældrene, intern kommu-
nikation (referater fra teammøder og  
logbog)? 

•  Hvilke ressourcer og hvilken økonomi 
har vi til at understøtte tiltagene?

•  Hvilken kompetenceudvikling skal vi 
igangsætte for at understøtte udviklin-
gen?

•  Hvordan kan vi vidensopsamle og  
vidensdele på skolen?

•  Hvordan bruger vi digitale kommunika-
tions- og markedsføringsplatforme?

M ed Skolelederforeningens ’politik om digitalisering i skolen’ opfordrer forenin-
gen skoleledelserne og kommunerne til at arbejde målrettet på aktiviteter, der 
understøtter den digitale udvikling, så eleverne opnår digitale færdigheder og 

agerer bevidst, kritisk og etisk i en digital verden. Det er centralt, at skolens ledelse og 
forvaltningen skaber gode rammer for arbejdet med digitale ressourcer, herunder hard-
ware, rum til sparring og vidensdeling samt klare strategier.  

Der er hele tiden nye nationale og kommunale dagsordener, og fokus i eksisterende 
dagsordener ændrer sig ofte. Samtidig med at skolelederen (leder, mellemleder og ledel-
sesteam) skal drive en pædagogisk udvikling, er det nødvendigt, at der samtidig er ro, kon-
tinuitet og fokus i forhold til digitaliseringsindsatser. Der skal altså findes en balance mel-
lem ønsket om redskaber, der kan understøtte de nye behov, og ønsket om, at folkeskolen 
ikke skal løbe efter alle nye digitale tiltag. Dette hænger således sammen med behovet for 
at fokusere på, hvornår de digitale ressourcer reelt giver kvalitet i læringsforløbene. 

Skolelederforeningen har udarbejdet et dialogpapir med forslag til refleksionsspørgsmål, 
der kan drøftes i forskellige foraer, og som skal understøtte den enkelte skoles arbejde med 
digitalisering. Flere af refleksionsspørgsmålene er relevante at diskutere i flere af foraene. 
Vurdér selv, hvilke spørgsmål det er hensigtsmæssigt at diskutere i hvilke foraer.



➵

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL  
SKOLELEDER/FORVALTNING

•  Hvilke krav er der fra statens og kom-
munens lovgivning og strategi på det  
digitale område?

•  Hvilke indsatser har vi på skoleområdet, 
og hænger det sammen med fokus på 
digitalisering?

•  Hvilke tiltag skal vi sammen foretage in-
den for digitalisering for at understøtte 
en digital udvikling?

•  Skal vi udarbejde en fælles vision, der 
udstikker retningen?

•  Hvordan bibeholder vi et stort individu-
elt råderum og handlefrihed for den en-
kelte folkeskole?

•  Hvilke interessenter skal inddrages/ 
informeres om tiltagene? 

•  Hvad er forventningerne fra brugerne af 
folkeskolen, politikerne i kommunen og 
det omgivne samfunds digitale dagsor-
den?

•  Hvordan understøttes indsatserne fra 
forvaltningen, og hvilke ressource- 
personer kan inddrages?

•  Er der tilstrækkeligt med ressourcer og 
økonomi til at understøtte en realistisk 
indsats? 

•  Hvordan er forholdet imellem økono-
mien til driftsudgifter og investeringer?

•  Hvordan er den enkelte folkeskoles  
mulighed for at prioritere området  
økonomisk?

•  Hvilke vidensdelingsforaer og netværk 
er der på tværs af skoler i kommunen?

•  Skal vi udarbejde fælles forslag til  
undervisningsforløb og ikke mindst  
implementering? 

•  Hvordan arbejder vi med databaseret  
ledelse?

•  Hvordan bruger vi administrative og  
styringsmæssige værktøjer?

•  Hvilke digitale kommunikations- og 
markedsføringsplatforme benytter  
forvaltningen til at understøtte skoler-
nes udvikling?

•  Hvordan skaber vi øget fleksibilitet, og 
hvordan sikrer vi en hensigtsmæssig  
organisering af indkøb?

•  Hvordan skaber vi tilstrækkelig internet-
kapacitet og løfter området med  
devices/pc’er og support?

•  Hvordan klædes skoleledelserne på til  
at lede digitaliseringen didaktisk og  
læringsmæssigt?

•  Hvordan klædes skoleledelserne på til at 
bruge kommunens faglige systemer?

POLITIK 
Se Skolelederforeningens 
politikpapir for yderligere 

oplysninger om  
foreningens holdning 

til digitalisering  
i skolen.



    

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
SKOLELEDER/MEDARBEJDERNE  

(pædagogisk råd, MED udvalg, afdelings-, årgangs- og klasseteams)

•  Skal vi udarbejde retningslinjer for brug 
af digitalisering på skolen?

•  Er alle fortrolige med de digitale lære-
midler og læringsplatforme, vi anvender 
i hverdagen? 

•  Skal alle medarbejdere være digitale su-
perbrugere, eller skal udviklingen drives 
via ”fyrtårne”?

•  Hvad betyder det at være fortrolig med di-
gitale læremidler og læringsplatformen?

•  Har vi en fælles forståelse af, hvorfor, 
hvordan og hvornår vi anvender de digi-
tale muligheder? Hvornår har digital un-
dervisning et didaktisk formål, og hvor-
når har det ikke?  

•  Hvordan kan digitalisering bruges til at 
følge op på den enkelte elevs læring og 
trivsel?

•  Hvilke muligheder har vi for at prioritere 
kompetenceudvikling?

•  Hvordan arbejder vi med digitaliserin-
gens etiske aspekter og kildekritiske pro-
blemstillinger?

•  Hvordan arbejder vi med klassetrivslen 
og elevernes brug af sociale platforme?

•  Skal vi udarbejde fælles forslag til under-
visningsforløb og implementering? 

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL  
SKOLELEDER/SKOLEBESTYRELSE

•  Hvilke indsatser har vi på skolen, og 
hvordan hænger de sammen med fokus 
på digitalisering?

•  Hvordan har vi mulighed for at priori-
tere digitaliseringsindsatser set i forhold 
til andre opgaver og indsatser på skolen?

•  Hvordan tilføres der eventuelt ressour-
cer til at løfte området?

•  Er det hensigtsmæssigt, at skolebestyrel-
sen udarbejder et digitaliseringsprincip?

•  Hvilke muligheder og ressourcer har vi 
for at understøtte, at underviserne op-
kvalificeres?

•  Hvordan skaber vi øget fleksibilitet i for-
hold til indkøb og sikre en hensigtsmæs-
sig organisering?

•  Hvordan arbejder vi med digitaliseringens 
didaktiske og læringsmæssige kvaliteter i 
forhold til øvrige didaktiske veje til læring?

•  Hvordan tilføres der nye ressourcer, der 
understøtter nye innovative undervis-
ningsformer?

•  Hvordan inddrages forældrene i klas-
serne i implementeringen?

•  Hvordan samarbejder vi med forældrene 
i klasserne om digital kommunikation og 
elevernes færden på sociale platforme?


