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NOTAT

Status på Brugerportalsinitiativet 

Baggrund og formål
I 2014 indgik regeringen og KL en aftale om at realisere et fælles 
brugerportalsinitiativ for folkeskolen. Initiativet skal udmønte den 
brugerportal for folkeskolen, som indgår i aftalen om folkeskolereformen. 
Formålet med Brugerportalsinitiativet er at styrke elevernes læring og 
medvirke til at give skolerne et digitalt løft. 

Brugerportalsinitiativet indebærer helt praktisk, at alle kommuner frem 
mod udgangen af 2017 skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til 
skolerne: En samarbejdsplatform og en læringsplatform. Staten v. 
Styrelsen for It og Læring står for en fælles digital infrastruktur i form af 
blandt andet en udvidelse af UNI-Login og en integrationsplatform til en 
række nationale tjenester.

Gennem aftalen med regeringen er det sikret, at det fortsat er 
kommunerne, som har ansvaret for den digitale understøttelse af 
kerneprocesserne i folkeskolen.

For at understøtte kommunerne i at implementere brugerportalsinitiativet 
er er etableret et fælleskommunalt anskaffelsesprogram i regi af den 
fælleskommunale digitale handlingsplan og i samarbejde mellem KL og 
KOMBIT.

Programmet har tre spor:

1. Udbud og implementering af samarbejdsplatform
2. Anskaffelse og implementering af læringsplatform
3. Standarder og fællesoffentlig infrastruktur 

Programmet er for de første to år finansieret med 9 mio. kr. af 
fælleskommunale puljemidler til digitale projekter.

Status på projektets resultater

1. Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform 
til folkeskole og dagtilbud

Bestyrelsen vedtog i januar 2015 en anskaffelsesstrategi for 
Brugerportalsinitiativet, som indebærer, at Samarbejdsplatformen 
anskaffes som en fælleskommunal landsdækkende løsning gennem 
et udbud i regi af KOMBIT. Kommuner, der ønsker det, skal også 
kunne anvende Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet. 
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Ved udgangen af 2015 har alle 98 kommuner tilsluttet sig udbuddet af 
Samarbejdsplatformen på skoleområdet. 81 kommuner har samtidigt 
tilsluttet sig for så vidt angår dagtilbudsområdet. 

KOMBIT har som led i konkurrenceudsættelsen indgået en 
udfasningsaftale med leverandøren af SkoleIntra Itslearning. Det er 
gjort for at sikre, at den nuværende løsning fortsat er til rådighed for 
kommunerne på rimelige vilkår og priser, indtil en ny løsning er fuldt 
implementeret. Når en kommune tilslutter sig det fælles udbud af 
Samarbejdsplatformen, bliver kommunen omfattet af 
udfasningsaftalen.

2. Læringsplatform
Læringsplatformen skal udgøre den digitale understøttelse af 
elevernes læring. Den enkelte kommune skal selv anskaffe sig en 
læringsplatform og sikre, at den indeholder de rette funktionaliteter og 
opfylder en række fællesoffentlige standarder. Der skal bl.a. være 
mulighed for dataudveksling mellem både samarbejdsplatform og 
nationale services, der omfatter Fælles mål, EMU, materialeplatform, 
Nationale test, Optagelse.dk, Datavarehus og Afgangsprøver.

Det fælleskommunale program understøtter kommunernes 
anskaffelse af læringsplatform med: 

 juni 2015: En vejledning til kommunerne om anskaffelse af 
læringsplatform. Indeholder en kortfattet beskrivelse af, 
hvilken funktionalitet læringsplatformen skal indeholde, samt 
hvilke kontraktmæssige forhold, man som kommune bør være 
særligt opmærksom på. 

 primo 2016: En kravspecifikation på læringsplatform, som kan 
justeres i forhold til kommunernes egne strategier og mål eller 
anvendes direkte til udbud eller i kontakt med leverandøren.

I udarbejdelsen af kravspecifikation er der blevet lagt vægt på 
brugerinddragelse, og der er blandt andet blevet afholdt workshops 
med pædagogisk personale, som har været med til at udarbejde og 
kvalificere de funktionelle krav. 

Udkastet til kravspecifikationen har også været i offentligt review, hvor 
bl.a. kommuner og leverandører inden for læringsplatforme har haft 
mulighed for at kommentere. 

3. Standarder og fællesoffentlig infrastruktur
STIL leverer et forbedret UNI-login og en integrationsplatform, som skal 
sikre kobling til de nationale services, som bl.a. omfatter trivselsmåling 
og EMU’en

Den fællesoffentlige standardiseringsgruppe, der er et samarbejde 
mellem KL, KOMBIT og STIL, arbejder på en DK-standard, der skal 
muliggøre udveksling af læringsforløb mellem forskellige 
læringsplatforme. Standarderne var i offentlig høring i november 2015. 
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Medio december 2015 blev DK-standarderne godkendt i den 
fællesoffentlige styregruppe for Brugerportalsinitiativet, og blev herefter 
publiceret i version 1.0. Ultimo 2015 var de tekniske specifikationer for 
infrastrukturen klar, så kommunerne kan bruge dem i kravspecifikationer.

Det videre arbejde 

Samarbejdsplatform

 Samarbejdsplatformen forventes klar til implementering ved 
årsskiftet 2017/18.

 Udbredelsen på skolerne sker frem til august 2018, så 
Samarbejdsplatformen vil være i drift på alle skoler ved 
skolestart. 

 Udbredelsen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt 
umiddelbart efter.

Læringsplatform

 August 2016: Mål om, at 70% af kommunerne skal have 
anskaffet læringsplatform. 

 December 2017: Alle kommuner skal have anskaffet 
læringsplatform og sikret udbredelse til alle skoler.

Standarder og fællesoffentlig infrastruktur

 Starten af skoleåret 2016/2017: Den nødvendige 
fællesoffentlige infrastruktur skal være klar til ibrugtagning af 
skolerne og eventuelt dagtilbud. Herunder forbedret UNI-login. 


