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Konklusionerne i Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Groups 
(RMC-ICG) afdækning af brugerbehov og markedssituationen blandt leverandører af it-
løsninger giver grundlag for at fastlægge et samlet koncept for digital understøttelse af 
kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen gennem initiativet. Konceptet for 
initiativet skal analyseres og beskrives nærmere i anden del af foranalysen, og der skal 
udarbejdes en business case for de fællesoffentlige komponenter i løsningsscenariet, 
samt et skøn over det forventede investeringsniveau i kommunerne. 
 
RMC-ICG kommer bl.a. frem til: 

 At brugerportalsinitiativet bør have et afgrænset fokus på trivsel og læring ift. det 
enkelte barn/den enkelte elev, og derved prioritering af indhold koncentreret 
om at understøtte de pædagogiske funktioner og opgaver på skolen, der bidrager 
til læring.  

 At brugerportalsinitiativet skal opfylde behov, som kommuner og leverandører 
ikke kan løfte enkeltvist, men som kræver fælles offentlig styring. 

 At indhold og opbygning bør følge barnet/eleven – snarere end organiseringen. 

 At leverandører/markedet har – eller er i gang med at udvikle – it-løsninger, 
som imødekommer de fleste, men ikke alle de funktioner, som brugerne 
efterspørger. 

 At markedet ikke kan skabe sammenhæng mellem de forskellige it-
systemer/elementer på egen hånd. Der er derfor behov for en fælles indsats for 
at skabe sammenhæng. 

 At markedet efterspørger, at der stilles centrale krav, som de kan udvikle op 
imod.  

 
RMC-ICGs afdækning peger på, at leverandører på markedet er i stand til at levere it-
systemer/løsninger, der understøtter det pædagogiske personale i deres arbejde, men at 
markedet og kommunerne ikke hver for sig kan sikre sammenhæng mellem de 
forskellige it-systemer/løsninger.  
 
Det ville i givet fald fx betyde, at der ville skulle træffes ad hoc aftaler enkeltvist mellem 
kommuner og flere involverede leverandører om dataudveksling, fx fra 
elevadministrative systemer til lærings- og samarbejdsplatforme, at kommunerne ville få 
vanskeligt ved at flytte data i tilfælde af leverandørskift, og at data ville få sværere ved at 
følge den enkelte elev ved skoleskift.  
 
Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere 
arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.  
 
På baggrund af konklusionerne fra RMC-ICGs analyse er der enighed om, at der 
arbejdes videre med følgende koncept for brugerportalsinitiativet: 
 
Kerneopgave 
Brugerportalsinitiativet forstås som et fællesoffentligt projekt, der understøtter og 
fastlægger rammer for digitaliseringen af folkeskolen med særlig fokus på 
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kommunikation, læring og trivsel. Brugerportalsinitiativet bør således have et afgrænset 
fokus på kommunikation, trivsel og læring i forhold til det enkelte barn og derved 
prioritering af indhold koncentreret om digitalt at understøtte læreprocesserne og det 
pædagogiske arbejde med læring og trivsel. Som et væsentligt led i dette skal initiativet 
være med til at sikre en god kommunikation mellem skole, SFO, fritidshjem og hjem. 
 
Brugerportalsinitiativet skal understøtte de opgaver, som fremgår af Aftale om et fagligt løft 
af folkeskolen, KL’s politiske målsætninger på området samt målsætningerne i Strategi for 
digital velfærd 2013-2020, herunder, at grundudgaven af den fælles infrastruktur skal være 
klart til brug for skolerne for skoleåret 2016/2017. 
 
Endvidere skal initiativet i en senere fase (jf. ovenstående afsnit) forventelig kunne 
understøtte de visioner, som fremgår af dagtilbudslovens formålsparagraf. Dette 
afhænger dog af, om der findes den nødvendige finansiering hertil.  
 
Allerede fra skoleåret 2016/2017 skal det dog være muligt for kommuner at benytte den 
fælles infrastruktur også til dagtilbudsområdet for så vidt angår 
kommunikationsløsninger. Dette er dog under forudsætning af, at der ikke er forøgede 
fællesoffentlige driftsomkostninger til infrastrukturen, hvilket skal afklares i foranalysen 
til brugerportalsinitiativet. Ambitionen er, at infrastrukturen, gennem fasevis udvikling, 
på sigt skal kunne omfatte behovene fra dagtilbud til afslutning af grundskolen. 
Førstnævnte vil kræve en særskilt analyse efter foranalysen af brugerportalen er 
færdiggjort og er endvidere under forudsætning af, at der findes særskilt finansiering 
hertil  
 
De seks opgaver, som fremgår af Aftale om et fagligt løft af folkeskolen, er:  

 understøtte et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige 
progression 

 understøtte styrket elevinddragelse  

 understøtte elev-elev-aktiviteter  

 understøtte lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende 
faglige progression i forhold til Fælles Mål  

 understøtte en længere og varieret skoledag  

 indeholde eller kobles til en forbedret digital understøttelse af elevplanen.  
 
De målsætninger for brugerportalen, som indgår i KL’s politiske målsætninger på 
området, er: 

 understøtte folkeskolereformen med fokus på de skolenære administrative 
behov og brugernes behov 

 understøtte den enkelte elevs læring og trivsel 

 understøtte inddragelse af forældrene til gavn for elevers trivsel, udvikling og 
læring 

 understøtte kommunikation, samarbejde og videndeling mellem de 
professionelle, mellem de professionelle og eleverne og mellem de 
professionelle og forældrene 

 understøtte såvel helhedstænkningen i skolen og den åbne skole som 
helhedstænkningen på 0-18 års området 

 understøtte den faglige ledelse af skolen. 
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Målgruppe 
Initiativets omdrejningspunkt er trivsel og læring i forhold til det enkelte barn/ den 
enkelte elev. Med afsæt i det enkeltes barns/elevs trivsel og læring er den primære 
målgruppe for initiativet barnet/eleven, forældre og pædagogisk personale. Ligeledes er 
skolernes ledelser samt forvaltningen fremtidige brugere. 
 
Indhold 
Der etableres ikke én fælles brugerportal forstået som en samlet it-løsning. I stedet 
udgør initiativet en understøttelse og udbredelse af en række komponenter inden for en 
fælles aftalt arkitektur.  
 
Den enkelte kommune har ansvaret for, at kommunens folkeskoler har en digital 
understøttelse, som kan indfri målene med brugerportalsinitiativet og understøtte 
elevernes læring og trivsel, herunder kommunikationen med elever og forældre. Det sker 
gennem anskaffelser af løsninger, som dækker en række konceptuelle 
kernefunktioner/komponenter, jf. nedenfor.  
 
For at understøtte at kommunernes anskaffelser af løsningerne sker på et marked med 
sund konkurrence, for at lette leverandørernes udvikling (og dermed også billiggørelse af 
løsningerne), for at lette leverandørskift og skoleskift og for at sikre de nødvendige 
sammenhænge mellem de forskellige dele af initiativets elementer, vil det være 
nødvendig med en fællesoffentlig indsats. Denne indsats, som sker med udgangspunkt i 
en fælles aftalt arkitektur, dækker dels etableringen og driften af de centrale 
infrastrukturkomponenter, som med fordele kan etableres som fælles løsninger, og dels 
etableringen og vedligeholdelsen af forpligtende fælles standarder og krav til 
løsningerne.  
 
I dialog med markedet fastsætter staten og KL en række standarder og krav, som skal 
sikre, at de kommercielt udviklede løsninger lever op til visse krav og standarder. Det 
kunne fx være krav til leverandørerne af elevadministrative systemer om, at elev- og 
forældreoplysninger og elevens plan for dagen stilles til rådighed for skolens lærings- og 
samarbejdsplatforme efter leverandøruafhængige standarder.  
 
Nedenfor gennemgås de konceptuelle kernefunktioner/komponenter, som 
brugerportalsinitiativet som minimum bør indeholde. Der skal som led i anden del af 
foranalysen ske en yderligere kvalificering af disse, herunder estimering af de 
økonomiske konsekvenser. 
 
Brugerportalsinitiativet realiseres ved, at der i fællesoffentligt regi udvikles: 

 It- og datainfrastruktur, herunder login og relationer – Omfatter bruger- og rolle-
rettigheder, licensfunktion og sikkerhed, single sign-on og bruges til at binde de 
forskellige it-løsninger sammen, som folkeskolens brugere anvender. I 
fælleskommunalt regi kan der også ske (gen)anvendelse eller tilpasning af 
allerede etablerede fælleskommunale støttesystemer. Fælles it- og 
datainfrastruktur udvikles i samarbejde mellem stat og KL.  

 Integrering af data fra centrale løsninger og lokale løsninger – Data fra centrale løsninger 
er fx de nationale test, karakterer, trivsel, Fælles Mål og Vidensportal. Data fra 
lokale løsninger er fx elevadministrative systemer og elevplaner. Disse data skal 
kunne integreres og anvendes i brugerportalens komponenter. Der 
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videreudvikles nye nationale (dataudviklings)services, som gør det muligt for de 
kommercielle løsninger at stille disse data til rådighed for skolerne. 

 
Udover de fællesoffentlige aktiviteter realiseres brugerportalsinitiativet ved, at 
kommunerne sikrer, at der til alle skoler anskaffes følgende: 

 Læremidler – Funktionalitet, der understøtter gennemførelse af 
læring/undervisning (fx digitale læremidler, opgaver/afleveringer, værktøjer, 
opfølgning). Det er kommunernes ansvar, at anskaffe digitale læremidler, men 
det skal undersøges, om der er behov for regulering af fx dataudveksling, således 
at en skole lettere kan skifte leverandør af digitale læremidler, jf. de overvejelser, 
der allerede pågår i regi af styregruppen for it i folkeskolen.  

 Læringsplatform – Funktionalitet, der understøtter tilrettelæggelse, gennemførelse 
og efterbehandling af læring (fx mål, skema, elevplaner, arbejdet med 
pædagogiske læreplaner, summariske resultater og faglig progression). 
Anskaffelse er kommunernes ansvar, men der kan være behov for fastsættelse af 
fælles standarder, så fx data kan udveksles mellem kommunens eventuelle øvrige 
læringsløsninger. 

 Samarbejdsplatform – Funktionalitet, der understøtter samarbejde, videndeling og 
kommunikation mellem ansatte, elever og forældre. Anskaffelse er 
kommunernes ansvar, men der kan være behov for standardisering, således at 
data kan udveksles mellem kommunens elevadministrative system, 
læringsløsninger m.v.  

 Dash boards – Datasæt og standarder til brugergrænseflader på smartphones, 
tablets og PC, som viser indhold fra eller giver adgang til læremidler, 
læringsplatform, samarbejdsplatform, login og relationer. Det er kommunernes 
ansvar, at indarbejde data fra de centrale datakilder og lokale løsninger samt data 
fra læremidler, læringsplatforme og samarbejdsplatforme, mens der kan dels 
være behov for fællesoffentlig fastsættelse af standarder, som sikrer, at fx de 
ønskede data kan stilles til rådighed fra de underliggende systemer, dels være 
behov for at udvikle ”plug-ins” som led i den fælles infrastruktur, hvor centrale 
data som fx nationale testresultater udvikles til indsættelse i kommunernes dash 
boards. Det er kommunernes ansvar at anskaffe dash boards. 

 
Nedenstående figur illustrerer de forskellige komponenter i brugerportalsinitiativet.  
 
Figur 1 – Koncept for brugerportalen  
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Kommunalt indkøb af it-systemer til at understøtte den skolenære kommunikation samt læring og 
trivsel i skolen 
 
Det er en fælles målsætning for initiativet omkring brugerportalen, at alle væsentlige 
forretningsprocesser vedrørende kommunikation samt læring og trivsel i landets 
folkeskoler bliver digitalt understøttet. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 
fremgår, at kommunernes digitale løsninger fremover benytter den fælles infrastruktur, 
og at alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 har påbegyndt en udbredelse af 
løsningerne og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af 2017.  
 
Parterne er enige om, at der skal ske en digital understøttelse af de processer ift. elever, 
forældre og personale på skolerne, der følger af ”Aftale om et fagligt løft af 
folkeskolen”. Dette konkretiseres yderligere med udgangspunkt i den fælles analyse, som 
afsluttes i efteråret 2014. Det forventes bl.a. at omfatte følgende processer opdelt på de 
primære målgrupper:  
 
Det pædagogiske personale 

 Opfølgning på progression på individ, klasse og holdniveau – herunder vise 
resultater for nationale test 

 Tilrettelæggelse af undervisningen – herunder kobling til Fælles Mål, der stilles frit 
digitalt til rådighed 

 Samarbejde om planlægning, gennemførsel og evaluering af elevernes læring og 
trivsel understøttes digitalt. 

 
Elever 

 Adgang til årsplan, elevplan, skema og lektier samt overblik over læringsmål for det 
enkelte undervisningsforløb. 

 Adgang til elevens progression/egne resultater. 
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 Samarbejde om elev-elevaktiviteter, dvs. lektier, opgaver mv. 
 
Forældre 

 Adgang til barnets årsplan, skema og elevplan samt overblik over læringsmål. 

 Mulighed for at følge barnets faglige progression gennem visning af resultater for 
nationale test og øvrige prøveresultater 

 Kommunikation med skole, lærere og øvrige forældre. 
 
Skoleledelse 

 Adgang til relevant ledelsesinformation om det pædagogiske arbejde, f.eks. om 
årsplan og elevernes faglige progression og trivsel. 

 Skemaplanlægning, medarbejderplanlægning og kompetenceudviklingsplaner. 

 Kommunikation med det pædagogiske personale, forældre m.v. 
 
Udviklings- og implementeringsstrategi 
Der er nogle grundelementer i brugerportalsinitiativet, der skal være klar i sommeren 
2016, i overensstemmelse med Aftale om et fagligt løft af folkeskolen, mens andre funktioner 
må udvikles og forandres i takt med, at brugernes behov og de tekniske muligheder i 
markedet ændrer sig. Det skal i forlængelse af anden del af foranalysen besluttes hvilke 
grundelementer, der skal være klar i sommeren 2016. Der udarbejdes en fase- og 
udviklingsplan for brugerportalsinitiativet, herunder fastsættelse af succeskriterier for 
implementering og udviklingsplan. 
 
Styringsmodel 
For at sikre digital understøttelse af læreprocesserne og det pædagogiske arbejde er der 
behov for fælles forpligtende standarder og andre tiltag, som understøtter 
markedskonkurrencen og markedets udvikling af de løsninger, som kommunerne vil 
efterspørge. Folkeskoleområdet skal af hensyn til brugere og leverandører på 
hensigtsmæssig vis indgå i sammenhæng med den øvrige del af grundskolen samt med 
ungdomsuddannelsesområdet og dagtilbudsområdet. Behov for fælles standarder 
afdækkes i anden del af foranalysen. 
 
Af hensyn til familierne bør kommunen sikre, at der er fælles digital adgang og login på 
tværs af kommunens skoler (og evt. dagtilbud). 
 
For hver af ovenstående komponenter i initiativet varierer virkemidlerne for 
tilvejebringelsen, herunder ansvaret mellem staten, det fællesoffentlige og kommunerne. 
Dette fremgår i ovenstående beskrivelse af hver komponent.  
 
Finansieringsmodel er fastlagt i økonomiaftalen for 2015.    
 


