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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Børne- og Skoleudvalget 

Bevilling : 13 Undervisning 

Center:  Center for Skole, Kultur og Fritid 

 

Emne:  IT i folkeskolen – model B1  – 128 Gb iPads  

Forslag nr.  BSU-13-52a 1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget 4370 4370 4370 4370 

Merudgift 2955 2955 2955 2955 

Afledt mindreudgift -510 -510 -510 -510 

Nettoudvidelse 2.445 2.445 2.445 2.445 

  - heraf udvidelse på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget:  
 
Forslaget imødekommer en række af de konklusioner og anbefalinger, der er beskrevet i midtvejs- og 
slutevalueringerne af tabletprojektet, der løber frem til sommeren 2018. De væsentligste anbefalinger er ønsket om 
bærbare pc’er til overbygningsklasserne, fortsat udlevering af iPads til elever i indskoling og mellemtrin og en 
konstatering af, at 1:1-løsningen, hvor alle elever udstyres med en personlig device i praksis ikke kan rulles tilbage.  
 
Der er, på baggrund af de hidtil indhøstede erfaringer fra tabletprojektet, ved beregningerne fastlagt en række 
forudsætninger vedr. modelvalg, reparationsudgifter, tilbagekøbspriser m.v. 
 

• Der indkøbes1923 iPads og 1277 bærbare pc’er. Hertil 325 iPads til klassesæt i overbygningsskolerne til 
midlertidigt udlån (fordelt efter skolestørrelse) 

• Priser er dagens priser, der forventes nye, forpligtende SKI-aftaler primo 2018 
• Beregnet levetid: iPads 3 år, bærbare pc’er 4 år 
• iPad-model med 128 Gb (mod i dag 64 Gb) til elever i 0. – 5. klasse, til lærere, der underviser på disse 

klassetrin samt til klassesæt i overbygningen.  
• Panzerglas, covers og kabler udskiftes, når 0. klasser overtager iPads fra 5. klasser 
• I forslaget er indregnet et mindreforbrug på 510.000 kr., da det vurderes, at 50 % af de nuværende elevpc’er 

på skolerne kan inddrages, da der ikke længere vil være behov for dem. 
• Der er ikke beregnet udgifter til AV- eller printløsninger.  

 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:  
 
Forslaget indebærer en fortsættelse af 1:1-konceptet, der med vedtagelse af It-strategien på skoleområdet december 
2015 blev implementeret i 2016 ved udlevering af iPads til alle elever og undervisere i 0. – 10. klasse. 
Forslaget er baseret på It-styregruppens anbefalede løsning og indebærer udlevering af iPads til elever og undervisere i 
0. – 5. klasse og bærbare pc’er til elever i 6. – 10. klasse.  
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Konsekvenser for delmål:  
 
Forslaget imødekommer det helt grundlæggende element i den nuværende IT-strategi på skoleområdet, der bygger på 
udlevering af en personlig device til alle elever i 0. – 10. klasse. Samtidig imødekommer forslaget Børne- og 
Skoleudvalgets delmål for 2018, hvor målet er, at IT skal være en naturlig del af elevernes læring og at eleverne 
primært skal udarbejde produktioner (opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette 
opgaver.  
Endelig vil forslaget fastholde mulighederne for at alle elever og undervisere kan anvende MinUddannelse (digital 
læringsplatform), der er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016 – 2020, hvor aftalen mellem KL 
og regeringen betyder, at alle skoler skal anvende en digital læringsplatform med udgangen af skoleåret 2017-2018. 
I læringsplatformen kan eleverne se, hvilke mål, der arbejdes efter, hvilke materialer, der skal anvendes, aflevere 
opgaveløsninger samt iagttage, om målene nås. 

Andre bemærkninger til forslaget:  
Forslaget er behandlet i BSU den 6. juni 2017, i ØPU den 20. juni 2017 og KB den 29. juni 2017 
 
Såfremt BSU-13-52a godkendes, vil BSU-13-52b, BSU-13-52c, BSU-13-52d og BSU-13-52e ikke være relevante 
 
De forventede merudgifter i forhold til det igangværende tabletprojekt skyldes en række ændrede forudsætninger i 
budgetteringen af projektet: 
 

• Bortfald fra 2018 af trækningsret ved køb af digitale læringsmidler (statslige støttemidler til indkøb ophører) 
• Revurdering af omkostningsniveauet til reparationer og udskiftning af iPads på baggrund af de foreløbige 

erfaringer fra igangværende projekt 
• Revurdering af omkostningsniveauet til udskiftning af covers på baggrund af de foreløbige erfaringer fra 

igangværende projekt (covers udskiftes i dag uden beregning, hvilket ikke forventes at være gældende i en ny 
købsaftale) 

• Revurdering af forventninger til indtægter ved tilbagekøb af iPads, da disse vurderes udsat for større slitage 
end forudsat ved projektets opstart. 

 
 

 


