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Dragør, den 4. maj 2016

Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole er blevet bedt om at afgive et høringssvar vedrørende
kommunens nye IT- og mediestrategi, og vi har følgende bemærkninger til det udsendte:
1. Ifølge administrationen er det vigtigt med en navneændring, så ’medie’ også inkluderes. Deri er vi
enige, men vi savner en beskrivelse af hvordan ’medie’ skal opfattes. Skal det forstås som
definitionen ’audiovisuelle medier’ eller omhandler det sociale medier?
2. I forbindelse med at der lægges op til at IT- og medier skal være med til at sikre elevernes trivsel
savner vi oplysninger om retningslinjer vedrørende sociale medier. Vi planlægger under alle
omstændigheder at udarbejde et princip om dette emne, men foreslår at der også fra forvaltningsog politisk side holdes fokus på emnet.
3. Fokusområdet ”bring your own device” er særdeles vigtigt i vores optik, da der i kølvandet på dette,
netop opstår tvivl om, hvem der skal forsikre og hvordan man sikrer sig mod misbrug af licenser.
Derudover mener vi, at det kan være nødvendigt at afgrænse begrebet ’medier’.
4. Det er absolut nødvendigt med et fokusområde der vedrører digital dannelse. Det bør nøje
overvejes, hvilken tilgang man vælger, når man skal nå ud til forældrene, for på Store Magleby
Skole har vi i skolebestyrelsesregi haft bestilt et oplæg hos organisationen Digital Dannelse, som var
gratis for forældrene at deltage i, og vi fik ingen tilmelding.
5. Vi savner oplysninger om hvordan de nye tiltag afspejles i økonomien, og vi ønsker svar på, om der
overhovedet er midler til at gennemføre IT- og mediestrategien?
6. Såfremt der indføres læringsplaner der afhænger af brugen af IT og medieudstyr, så skal man være
opmærksom på, at Store Magleby Skole p.t. stort set ikke har udstyr nok til at kunne afvikle en
eksamen, hvis ikke der var så mange elever, der selv tager udstyr med (PC). Derfor er IT- og
mediestrategien nødt til at være understøttet af en økonomi, der kan bære den.
7. På lige fod med administrationen anbefaler skolebestyrelsen, at der foretages en evaluering
midtvejs i forløbet – altså i 2018.
8. IT-værktøjer og intensiveret brug af disse på ingen måde bliver brugt som erstatning for en tæt
lærer-elev kontakt.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

