Opfølgningsplan 1: IT-kompetenceplan
2015
Hvad

IT-kompetencer
At lave en plan for de IT-kompetencer, som gymnasiet skal hjælpe lærere og
elever til at få. Herunder:



Målsætning





Succeskriterier

Hvem

Hvordan

udarbejde en oversigt over disse IT-kompetencer.
fordele ansvarsområder.
udarbejde en hjemmeside med vejledninger, der understøtter ITkompetenceplanen (vejledningerne laves som udgangspunkt som
videoer)
udarbejde strategi(er) for, hvordan vi hjælper eleverne til ikke at bruge
computere til andet end det faglige, når de er til time.

1. At aktiviteterne beskrevet under “Målsætning” er gennemført inden 1.
november 2015.
2. Målbare fremskridt i forhold til, hvorvidt eleverne føler sig distraheret af
egen og klassekammeraters ikke-faglige computerbrug i timerne.
IT-udvalget samt klasseteams.
1. IT-udvalget udarbejder en IT-kompetenceplan til godkendelse i PF
(Pædagogisk Forum).
2. Teamlærerne aftaler ved skoleårets begyndelse med den enkelte klasses
lærere, hvem der står for at gennemføre de dele af ITkompetenceplanen, som ikke varetages af skolens IT-vejledere.
1. Forår 2014: PL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Tidsplan med
milepæle

eleverne, hvor der bl.a. er set på elevernes oplevelse af eget og
klassekammeraternes brug af computere til andet end det faglige, når de
er til time.
2. April-maj 2015: IT-udvalgets udkast til IT-kompetenceplanen behandles
i PF og i LF (Lærerforum). IT-udvalget laver eventuelt ændringer på
baggrund heraf.

3. 1. juni 2015: Hjemmeside med vejledninger skal være klar til at
understøtte de punkter, som indgår i IT-kompetenceplan. Afhængigt af
ændringernes omfang på baggrund af behandlingerne i PF og LF kan
denne deadline udskydes til senest 10. august.
4. 10. august 2015: Første møder i klasseteams. Aftaler jf. pkt. 2 under
“Hvordan”.
5. Senest det første LF efter sommerferien 2015: Drøftelse af strategi(er)
for, hvordan vi hjælper eleverne til ikke at bruge computere til andet end
det faglige, når de er til time. IT-udvalget udarbejder et oplæg til
drøftelsen.
6. September 2015: Da kun ⅓ af de elever, som deltog i PL’s
spørgeskemaundersøgelse i foråret 2014, stadig går på skolen,
gennemføres en ny spørgeskemaundersøgelse med henblik på belysning
af succeskriterium 2.
7. Maj 2016: Der gennemføres en ny spørgeskemaundersøgelse blandt
eleverne med henblik på belysning af både succeskriterium 1 og 2.
Stort set alle milepæle indebærer inddragelse af gymnasiets lærere.
Overholdelsen af milepælene udgør derfor generelt i sig selv kommunikationen.
Kommunikation
Ved de få milepæle, hvor dette ikke er tilfældet, udsendes en orientering på den
fælles “personale”-mail-adresse.
Evaluering

IT-udvalget evaluerer arbejdet i maj 2016.

