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Fælles infrastruktur & 
standarder





Fælles infrastruktur

• Åbenhed og lige adgang til infrastrukturen

• Mere konkurrence og innovation

• Undgå leverandør lock-in

• Alle kommuner vil stille de samme krav
– på samme tid.



Sammenhængende løsninger



Kommunernes opgave

• 18 måneder til fuld implementering –
temmelig ambitiøst
– Ca. 1.400 skoler med over 500.000 elever 

• Harmonisering indenfor den enkelte 
kommune (?)
– Det er nyt og ikke helt nemt…
– Eksempel fra egen kommune

• Samarbejde mellem kommuner?



Kommunernes opgave

• Kommunerne skal overveje:
– Vision og mål – koblet med strategier (nye & eksist.)
– Evt. 0-18 års strategi
– Hvor meget harmonisering blandt skolerne
– Hvordan skal samarbejdet organiseres
– Proces for valg af it-systemer (LMS, repository, 

”kontorpakke”)
– Anskaffelse af it-systemer
– Implementering/udrulning.



Kommunernes opgave

• Skolerne er autonome 
• Har vi den nødvendige organisering på 

tværs?



De største udfordringer

• Kommunikationen - mange interessenter
– 7.000 elever og deres forældre
– 900 lærere m.m.

• Stor opgave med implementering og 
uddannelse
– Ikke mindst ny samarbejdsplatform

• En-til-en forhold på enheder.



De største udfordringer

• Teknisk infrastruktur – fx WiFi
– Ikke helt up-to-date alle steder

• Evt. licensproblemer ved deling af forløb 
• Presset tidsplan
• Realisering af gevinster – læringsmål

• Datasikkerhed?



Fordele for leverandører

• I højere grad samme krav fra kommunerne 
– forenkling af tilbudsarbejde

• Anvendelse af fælles/ens/standardiseret 
infrastruktur

• Kortere time-to-market pga. nemmere 
adgang til data og fællesfunktionalitet

• Levner plads til mere innovation og mindre 
løsninger.
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