Selvevaluering 2018 – Viden Djurs
Digitaliseringsstrategi for Viden Djurs
På baggrund af tilbagemeldinger fra medarbejdere, ledelse og bestyrelse er det besluttet, at vi som skole prioriterer arbejde hen imod en
fælles strategi for skolens digitaliseringsindsats, der har som hovedformål at sikre en høj kvalitet i undervisningen, samt sikre at Viden
Djurs er klædt på til at tackle fremtidens digitale udfordringer. En digitaliseringsstrategi, der vil kunne motivere eleverne i
undervisningen, styrke deres læringsudbytte og understøtte en digitaldannelse. Derudover vil underviserne få flere redskaber til at
undervisningsdifferentiere og derved skabe en mere varieret undervisning.

Indsatsområder
2018/2019

1

Gennemføre en digitaliseringsstrategi

Hvad skal vi opnå?
Beskriv indsatsområdet

Hvad gør vi?
Beskrivelse af de forskellige
aktiviteter, som der skal
arbejdes med for at nå målet.

Hvem?
Hvem er ansvarlig for
gennemførelse og
opfølgning?

Deadline

Effekt

Opfølgning

Arbejde med temaer, der skal indgå i
en digitaliseringsstrategi

Disse temaer er udvalgt med
henblik på at afdække hele
Viden Djurs’ kontaktflade,
således vi sikre en
værdiskabelse for elever,
medarbejdere og eksterne
samarbejdspartnere i brug af
digitale løsninger.

Elever, undervisere, ledelse
og
samarbejdsudvalg/bestyrelse

juni 2018

Temaerne
dækker en
bred vifte af
områder, som
skal sikre en
værdiskabend
e brug af
digitale
løsninger på
tværs af hele
organisationen
og i
samarbejdet
med eksterne
partnere.

Samarbejd
sudvalg og
bestyrelse

Ole Svit

August
2018










Nedsætte en styregruppe

Læringsaktivitet
Digitale evalueringer
Samarbejde med
virksomheder
Digital dannelse
Administrative
værktøjer
Faglig udvikling
gennem teknologier
Digitale relationer
Digital markedsføring

En styregruppe vil hjælpe med
at få sat en overordnet ramme
for hele
digitaliseringsprocessen.
Forslag til styregruppe:
Morten Bang
Allan Sørensen
Ole Svit
Jesper Knudsen
Marianne Skov
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Ledelse

Udvikling af strategi




Udarbejdelse og konkretisering
Godkendelse
Implementering/forankring/evaluering

Afholde Strategidag med
elever
Afholde Strategidag med
udvalgte medarbejdere,
bestyrelsesmedlemmer og
ledergruppe

Digitaliseringsstrategien
udarbejdes og
indsatser/handlinger defineres
Strategi sendes til godkendelse
hos bestyrelse og
samarbejdsudvalg
Strategien implementeres og
forankres i organisationen.
Der foretages en evaluering af
strategien i starten af 2020.
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Styregruppe

November
2018

Konkret og
relevant input
til strategien.

Januar
2019

Skolens ledere og udvalgte
medarbejdere
Samarbejdsudvalg og
bestyrelse

Januar/
februar
2019
marts
2019
April –
december
2019
Januar –
Marts
2020

Der måles
blandt andet
på om
eleverne har
opnået et
bedre
læringsudbytte
og om nye
digitaliserede
arbejdsproces
ser og
procedure
understøtter
medarbejdern
es arbejde.

