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Vision
På Klarup Skole er den overordnede vision på IT området, at vi løbende revurderer
og fornyr didaktikken, pædagogikken og praksis, så undervisningen udvikles og
fornys med brugen af de nye muligheder, som IT kan tilføre undervisningen.
Målsætninger
1. Undervisningen i fagene på Klarup Skole udvikles under brug af de nye muligheder, som it kan tilføre undervisningen.
Handlinger:
- Hardware, der fungerer.
- Net, der fungerer.
- Et antal interne it fyrtårne af både lærere og pædagoger, der kan inspirere
kollegaer.
- Systematisere deling af viden.
2. Personalet på Klarup Skole har mulighed for at holde sig opdateret med it- og
mediekompetencer, der sætter dem i stand til reelt at inddrage it i undervisningen
og hele skolens virksomhed.
Handlinger:
- Et antal interne it fyrtårne af både lærere og pædagoger, der kan inspirere
kollegaer.
- Systematisere deling af viden.
- Uddanne mange personaler praksisnært.
- Uddanne mange personaler på egen skole i eget fag.
- Systematisere tip og trick på møder
3. Resursepersonerne i skolens PLC-team på Klarup Skole opkvalificeres til at
kunne tilbyde kollegaerne den nødvendige støtte, rådgivning og konkrete minikurser, så de i praksis kan bruge og integrere it i undervisningen.
Handlinger:
- Opgradere mandskabsmæssigt med hjælp til teknisk it support af såvel elever som personale, hvorved der frigøres resurser til pædagogisk it support.
- Personalet på PLC skal til enhver tid være opdateret.

4. Ledelsen på Klarup Skole påtager sig ansvaret og ledelsesopgaven, så it i undervisningen kommer til at indgå i skolens aktiviteter.
Handlinger:
- Dagsordensætte it i undervisningen.
- Være det gode eksempel.
- It indgår i årsplanerne som indsatsområde.
- Prioritere it i skolens budgetter (indkøb + uddannelse generelt).
- Efter- og videreuddannelse af ledelsen.
5. Der udarbejdes en plan for, hvordan vi vil bruge og implementere it på de forskellige årgange og afdelinger.
Handlinger:
- Der opstilles i foråret 2014 en overordnet plan med angivelse af basisfærdigheder i it på de enkelte årgange med eksempler på programmer.
- I årsplanerne opstilles brede læringsmål, hvor det tydeliggøres, hvordan
inddragelsen af it fremmer og understøtter læringsmålene.
- I årsplanerne opstilles mål for årgangenes arbejde med etik og moral på nettet
6. På Klarup Skole udnyttes de muligheder, som værktøjer og tilbud i Skyen giver,
og der skal arbejdes for overgang til brug af disse. Resursepersonerne på PLC
vurderer kvaliteten af de digitale undervisningsmidler fra forlag og i Skyen.
Handlinger:
- Der sigtes efter en løsning, hvor vi ikke er afhængige af abonnementer og
dyre indkøb af hardware.
- Der iværksættes forsøg med en årgang i 2014-2015, hvor der både er kritikere og positivister. Ledelsen melder ud i foråret 2014, hvem der er forsøgspersoner, og hvilken platform, der skal afprøves.
- Der igangsættes intern uddannelse heri i 2014-2015, evt. med opstart i foråret 2014.
- Ledelsen træffer beslutning om implementering i foråret 2015.
7. Undervisningen på Klarup Skole tilføres nye muligheder og dimensioner, så læring i højere grad kan finde sted uafhængigt af tid og sted, så mulighederne for differentieret undervisning øges, og så eleverne motiveres for aktivt at tage ansvar og
indgå i egne lærerprocesser og i fællesskabet om undervisningen.
Handlinger:
- Kompenserende it skal anvendes af alle, hvor det er relevant. Lærerne på
kompetencecentret er omdrejningspunkt herfor i forhold til den pædagogiske
anvendelse.
- Forsøgsvist inddrage sociale medier mm. i undervisningen.

8. På Klarup Skole vil vi udnytte kommunikations- og videndelingsværktøjerne aktivt i hverdagen i forbindelse med forberedelse og afvikling af undervisningen og i
kommunikation mellem forældre, pædagoger, elever og forældre.
Handlinger:
- Informere i Nyhedsbreve via både traditionelle breve og film.
- Lægge videovejledninger til undervisningen ud på forældreintra og elevintra,
så nyt stof kan genopfriskes derhjemme.
9. Eleverne på Klarup skole vil nemt kunne bruge eget udstyr i forbindelse med
undervisningen, og skolens infrastruktur og trådløse net opdateres løbende.
Handlinger:
- Forbedre netværket løbende i takt med behovet.
10. På Klarup Skole er målsætningen
- at eleverne i afdeling 1 har adgang til et klassesæt computere pr. årgang.
- at eleverne i afdeling 2 har egen personlig computer til rådighed som et personligt
udlån.
- at eleverne i afdeling 3 medbringer egen computer. Skolens stiller en computer til
rådighed for dem, der ikke medbringer egen device.
Handlinger:
- Derudover arbejdes der efter, at der er et antal I-pads til rådighed.
11. På Klarup Skole er målsætningen, at it er en integreret del af pædagogikken i
DUS.
Handlinger:
- Digital DUS avis udarbejdes i samarbejde med børnene.
- Præsentationsfilm til kommende aktiviteter.
- Informationssøgning sammen med børnene.
- Et/to it fyrtårne blandt pædagogerne i DUS.
- It aktiviteter med fokus på sociale relationer børnene imellem.
It strategien revideres en gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

