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Kære kommune
Jeg er glad for at kunne fortælle jer, at ministeriet nu er klar til at offentliggøre ansøgningsproces og -materiale til skolers deltagelse i forsøg med
teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.
Folkeskoler kan tilmelde sig forsøget gennem en kommunal ansøgning.
Skolerne modtager også dette brev.
Forsøget er en del af "Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst"
mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre og løber fra
2018-2021. Forsøget skal danne grundlag for, at teknologiforståelse kan
indføres som fag/ faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning.
Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at skolen i forvejen har kendskab til at arbejde med teknologiforståelse. Det vigtigste er, at motivationen for at arbejde med teknologiforståelse er til stede, og at skolens ledelse bakker op herom.
I dette brev får I information om forsøgets formål, vilkår for deltagelse,
samt hvad I som kommune kan få ud af at deltage. For uddybende beskrivelser kan jeg henvise til vejledningen.
Formål
Den enkelte elev skal klædes bedre på til at møde den digitale udvikling
kritisk, analytisk og kreativt, så de er i stand til at tage stilling til og handle
i en nutid og fremtid præget af en hastig teknologisk udvikling.
Forsøget vil afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolen samt klæde skolerne på til en styrket indsats
via bl.a. kompetenceudvikling af lærerne. Forsøget bliver evalueret af en
leverandør, som skal danne grundlag for stillingtagen til, hvordan teknologiforståelse kan gøres til en obligatorisk del af folkeskolen som et selvstændigt fag og/eller integration i udvalgte eksisterende fag.
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Deltagelse i forsøget giver jer mulighed for at blive blandt de ca. 45 skoler, som skal medvirke i en pionerindsats om at tænke teknologiforståelse
ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidrager til udvikling
af fremtidens kompetencer og elevernes almendannelse.
Økonomisk og faglig støtte
Skolerne får tilskud til deres deltagelse i forsøgsprogrammet med et fast
beløb pr. skoleår. Midler til fordeling udgør i alt 21,7 mio. kr. fordelt på
de deltagende skoler.
Skolerne støttes fagligt i form af kapacitetsopbygning, praksisnære kompetenceudviklingsaktiviteter, undervisningsmateriale mv. med henblik på
at kunne varetage undervisning i teknologiforståelse.
Der henvises til ansøgningsmaterialet for uddybende oplysninger.
Ansøgning og forhåndstilkendegivelse
Folkeskoler tilmeldes forsøget gennem en kommunal ansøgning:
Vejledning til ansøgning findes her:
https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else
Uforpligtende forhåndstilkendegivelse findes her: https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=JA8EFFYH953N.
Fristen for forhåndstilkendegivelse er den 29. juni 2018.
Forhåndstilkendegivelse kan være relevant for kommuner, som ønsker at
tilkendegive interessen tidligt og forventningsafstemme med skolerne,
men som først sent har mulighed for behandling af ansøgning i kommunalbestyrelsen. Deltagelse kræver en godkendelse i kommunalbestyrelsen,
da skolerne skal have dispensation fra folkeskoleloven. Det vil også være
en fordel for den videre planlægning af forsøget at få en foreløbig tilkendegivelse af interessen fra kommunerne.
Kommende procedure for ansøgning
Der åbnes for indsendelse af ansøgninger torsdag 24. maj 2018 med ansøgningsfrist den 24. august 2018.
Kommunen kan forvente at få svar på ansøgning ultimo august 2018.
Forsøget går i gang i efteråret 2018, og de deltagende klasser forventes at
starte pr. 1. februar 2019. Jeg er klar over, at timingen ikke er optimal ift.
skolernes planlægning, og jeg håber på jeres forståelse for evt. udfordringer i opstarten.
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Afslutningsvis vil jeg opfordre jer til at deltage i forsøget, så vi sikrer en
geografisk spredt deltagelse, samt at der kommer skoler med på forskellige niveauer.
God vind med forsøget. Jeg glæder mig til at følge med.

Med venlig hilsen

Merete Riisager
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