
 

 

Projektbeskrivelse 

 

4.3 Robust Infrastruktur i folkeskolen  

1 Formål og baggrund 

En af de vigtigste forudsætninger for, at folkeskolens digitale omstilling bli-

ver en succes, er, at trådløse netværk, internetkapacitet og den øvrige di-

gitale infrastruktur fungerer godt på alle skoler. Kommunerne har da også 

investeret store beløb i at udbygge skolernes infrastruktur i de senere år. 

Det er sket i sammenhæng med, at kommunerne og regeringen i økono-

miaftalen for 2012 aftalte, at kommunerne frem mod 2014 skulle sikre den 

nødvendige kapacitet. Udbygningen blev aftalt i sammenhæng med, at re-

geringen samtidigt afsatte 500 mio. kr., som primært skulle støtte kommu-

nernes indkøb af digitale læremidler. 

 

Udbygningen er fundet sted som aftalt, men erfaringerne viser også, at 

kravene til skolernes infrastruktur løbende udvikler sig. Regeringen og KL 

er derfor enige om, at kommunerne også fremover sikrer, at skolernes in-

frastruktur har tilstrækkelig kapacitet til at understøtte udviklingen i den 

digitale folkeskole, og er enige om i fællesskab at følge udviklingen. KL har 

som led heri tilkendegivet, jf. ”tillægsaftalen” for kommunernes økonomi i 

2016, at KL primo 2016 vil gennemføre en undersøgelse af eventuelle ud-

fordringer ved infrastrukturen med udgangspunkt i brugernes behov. 

  

Formålet med projektet er at udvikle og implementere et dokumentations-

værktøj, som dels kan tilgodese behovet for viden på landsplan og dels 

være et værktøj i den enkelte kommunes egen løbende fokus på udviklin-

gen af infrastrukturen. Projektet skal desuden udgøre en ramme for at af-

dække mulighed og behov for øget kommunal samarbejde om skolernes 

infrastruktur, så denne drives så effektivt som muligt, og om de udviklings-

behov, som den teknologiske udvikling stiller infrastrukturen overfor.   

 

1.1 Gevinster 

Projektet skal støtte den overordnede gevinst, at den ”digitale hverdag” i 

folkeskolen fungerer, så teknisk bøvl ikke bliver en barriere for at realisere 

det store potentiale, som er forbundet med, at læringsprocesserne og an-

dre processer i folkeskolen understøttes digitalt. Som en del af dette, skal 

projektet også bidrage til, at infrastrukturen løbende moderniseres, så den 
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er på omdrejningshøjde med den teknologisk udvikling – fx nye muligheder 

for netværk eller nye typer af devices blandt brugerne. 

 

Endelig skal projektet bidrage til, at dialogen mellem interessenterne – 

både på nationalt og lokalt plan – bygger på et veldokumenteret grundlag 

fremfor enkeltsager og ”analyser” fra leverandører af skolernes infrastruk-

tur, og på et grundlag, hvor det er muligt at adskille problemer, som skyldes 

skolernes infrastruktur, og problemer, som skyldes andre dele af den digi-

tale universe, som skolerne indgår i (fx UNI-login, digitale læremidler etc.). 

Begge problemstillinger har stor betydning for brugernes oplevelse, men 

adskiller sig med hensyn til ansvar og den indsats, der skal sikre en for-

bedring. 

 

1.2 Resultatmål 

 

 

2. Leverancer og succeskriterier  

Projektet er delt i to faser. 

 

Første fase vil indeholde undersøgelse af status på brugertilfredsheden af 

eventuelle udfordringer ved infrastrukturen i de danske folkeskoler. Dette 

sker med udgangspunkt i brugernes oplevelse af kvaliteten. Alle skoler har 

mulighed for at deltage. Der vil for alle deltagende skoler blive udarbejdet 

en standardrapport med analysedata, der kan anvendes i dialogen lokalt. 

Alle kommuner vil modtage et sæt rapporter med data fra de deltagende 

skoler. 

 

Resultatmål 

 Indfri aftalen med regeringen om, at KL gennemfører en analyse af eventuelle 

udfordringer ved skolernes infrastruktur med udgangspunkt i brugernes oplevelse  

 Udarbejde liste over oplevede mangler ved infrastrukturen, og anbefalinger hvilke 

tiltag kommunerne kan iværksætte for at imødegå evt. mangler 

 Udvikle og udbrede et dokumentationsværktøj, som kommunerne kan anvende i 

dialogen med skolerne og til at vurdere behovene for udvikling af skolernes infra-

struktur 

 Afdække behov og muligheder for tværkommunalt samarbejde om effektiv drift af 

skolernes infrastruktur 

 Afdække, hvordan kommunerne kan samarbejde om at være på omdrejnings-

højde med den teknologiske udvikling på infrastruktursiden  
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Når data er analyseret vil der blive udarbejdet en notat med de nationale 

konklusioner, der kan trækkes ud af analysen. 

 

I forlængelse heraf vil projektet levere et problem- og løsningskatalog, der 

giver bud på, hvilke symptomer der sandsynligvis hænger sammen med 

hvilke tekniske problemer, samt støtte med overordnede forslag til, hvor-

dan problemerne evt. kan løses.  

 

Anden fase af projektet vil indeholde en analyse af mulighederne for øget 

fælleskommunalt samarbejde om drift af infrastruktur og videreudvikling i 

takt med de teknologiske muligheder udvikles og evt. forslag til og en plan 

for et ”fortsættelsesprojekt”, såfremt analysen af samarbejdsmuligheder 

peger på et væsentligt potentiale og ønsker om dette hos kommunerne.  

 

 

2.1 Modnings- og analysefasen 

 

 

 

 

Leverance 

 Foranalyse, som afdækker, hvilket undersøgelseskoncept der kan benyttes til en 

undersøgelsen, så den tager udgangspunkt i brugernes oplevelse og kan gen-

nemføres uden, at det blive byrdefuldt for kommunerne og den enkelte skole,  

 Dialog med kommunerne om, hvilke behov et dokumentationsværktøj, der skal 

kunne benyttes lokalt, helst skal tilgodese. 

 En projektplan for projektets gennemførelse frem til udgangen af 2016.  

 

 

Succeskriterium 

 Undersøgelseskonceptet skal tage udgangspunkt i brugernes (elever, lærere mv.) 

oplevelse og skal kunne gennemføres uden, at det blive byrdefyldt for kommu-

nerne og den enkelte skole 

 Dialogen resulterer i en behovsafdækning, der er operationalisérbar i en efterføl-

gende udviklingsfase 

 At der er gennemført en test af analysen på et begrænset antal skoler, så det 

sikres at metoden giver resultater der kan bearbejdes og at den er skalerbar, og 

kan bredes ud til alle landets folkeskoler. 

 At analysen efterfølgende kan gentages i alle eller enkelte kommuner efter behov  
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2.2 Gennemførelsesfasen 

 

2.3 Gevinstrealiseringsfasen 

Projektets første fase har primært karakter af et analyse og dokumentati-

onsprojekt. Det værktøj, som udvikles til lokal anvendelse vil dog forud-

sætte en vis implementeringsindsats. Da projektet også kan siges at være 

et forudsætningsprojekt (for digital understøttelse i folkeskolen), knytter 

gevinstrealiseringen sig i primært til andre projekter, herunder (også) i for-

hold til fælleskommunal samarbejde om udvikling og drift af infrastrukturen 

i folkeskolerne (forudsætter at projektets anden fase igangsættes). 

 

3. Tidshorisont 

Arbejdet med det indsatsområde, som projektet udmønter, forventes 

at forløbe gennem hele strategiperioden. Men det beskrevne projekt har 

en tidshorisont på i første omgang frem til udgangen af 2016. Herefter 

tages der stilling til, på baggrund af de analyser, som er gennemført som 

led i projektet, om og hvordan projektet skal videreføres med en ny 

projektfase.  

4. Organisering 

Projektet forankres som et projekt i KL, men udføres i tæt samarbejde med 

en gruppe af kommuner. Projektet har et mindre antal konkrete leverancer, 

 

Leverance 

 Foranalyse, som afdækker, hvilket undersøgelseskoncept der kan benyttes til en 

undersøgelsen, så den tager udgangspunkt i brugernes oplevelse og kan gen-

nemføres uden, at det blive byrdefuldt for kommunerne og den enkelte skole,  

 Dialog med kommunerne om, hvilke behov et dokumentationsværktøj, der skal 

kunne benyttes lokalt, helst skal tilgodese. 

 En projektplan for projektets gennemførelse frem til udgangen af 2016.  

 

 

Succeskriterium 

 Alle kommuner er repræsenteret i undersøgelsen 

 Etablering af fælleskommunal styring og ejerskab til værktøjet, således løbende 

udvikling og vedligeholdelse er mulig 

 At kommunerne efterfølgende kan enkeltvis kan gennemføre hele eller dele af 

analysen for at evaluere effekten af en evt. udbedringsindsats 
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men skal samtidig afdække perspektiver for et mere vidtgående fælles-

kommunalt samarbejde om infrastrukturen i folkeskolen. Der kan derfor i 

en senere fase på den baggrund bliver truffet beslutninger om udvidelse 

af projekts formål, som kan få betydning for projektets forankring og sam-

arbejde med kommunerne. 
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