
IKT – strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 
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1. Innledning 
 

«Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune 2013-2016» har som et av sine mål at grunnskolen i Molde skal være blant de 10 beste i 

landet.  

Læreplanverket har IKT som en av 5 grunnleggende ferdigheter. Da blir IKT, sammen med andre ferdigheter, et viktig satsingsområde for 

grunnskolen i Molde kommune. 

Høsten 2014 ble det satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en egen IKT-strategi innen grunnskoleområdet.  

Dette arbeidet skal erstatte tidligere IKT-plan for grunnskolen i Molde kommune 2008-2009. 

IKT-strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 har til hensikt å synliggjøre IKT som område i 

grunnskolen fram mot 2020. Strategien er fremtidsrettet og omhandler både elever 

og foresatte, lærere, skoleledere og andre ansatte. 

 

Sentrale områder som belyses i strategidokumentet er: 

- bruk av digitale verktøy for å fremme informasjon og kommunikasjon 

- bruk av digitale verktøy for å fremme læring og effektivitet 

- valg av tekniske løsninger for å fremme læring og effektivitet 

-  

Strategidokumentet peker også på sentrale utfordringer for videre satsing på bruk av IKT i 

skolen fram mot 2020. 

Strategidokumentet har en sentral plass sammen med «Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune», Plass for alle – en plan for 

tilpasset opplæring», «Kvalitetsplan for SFO i Molde», «Strategisk kompetanseplan» og nasjonale og lokale læreplaner. 

 

 << Tilbake til oversikten

 

 

  



2. Digitale verktøy – fremme informasjon og kommunikasjon 
 

 

Målsetting 

 

Grunnskolen i Molde skal legge til rette for gjensidig utveksling av informasjon på alle nivå, 

i forhold til det enkelte barnet, gruppen og skolen. 

 

Riktig og oppdatert informasjon skal være lett tilgjengelig. 

 

 

 

Alle skolene i Molde kommune har hjemmeside der en kan finne informasjon om skolene. Skolens hjemmeside skal brukes aktivt for å fremme 

informasjon og kommunikasjonen mellom skole og hjem. Molde kommunes hjemmeside inneholder felles informasjon til kommunens brukere. 

 

Læringsplattformen brukes aktivt for å fremme læring, men også som informasjon og kommunikasjon mellom skole og hjem.  

 

E-post er et viktig kommunikasjonsverktøy innad i kommunen, mellom skolenes ansatte og mellom skole og hjem. 

 

Alle skoler er tilgjengelig på telefon i skolens åpningstid. 

 

Kommunens intranett inneholder informasjon til de ansatte i Molde Kommune. Avvikssystemet til kommunen ligger i Rettesnora, det gjør 

også dokumentarkiv for skolene. Rettesnora er kommunens kvalitetssystem. 

 

SMS brukes som kommunikasjon mellom skole og hjem. Det forutsettes at nytt skoleadministrativt system gir mulighet for det. Målet er at den 

løpende dialogen mellom grunnskolene i Molde kommune og foresatte som hovedregel skal foregå via digitale kommunikasjonskanaler. 

 

Enkelte skoler og trinn har facebook for å kommunisere og informere enda bedre.  

 

 << Tilbake til oversikten

 

 

 

 

  

http://www.molde.kommune.no/


3. Digitale verktøy – fremme læring og effektivitet 
 

 

Målsetting 

 

Elevene i grunnskolen i Molde kommune skal gjennom det tiårige skoleløpet og gjennom 

arbeid i alle fag utvikle grunnleggende ferdigheter i digital kompetanse, slik at de blir i stand 

til å utnytte digitale verktøy i læringsarbeidet. Elevene i grunnskolen i Molde kommune skal 

lære god digital dømmekraft. 

 

Skolens ansatte skal ha tilgang til digitale verktøy og nødvendig kompetanse.  

 

 

Alle skolene i Molde har hjemmeside der en kan finne informasjon om skolene. Skolens hjemmeside skal brukes aktivt for å fremme informasjon og 

kommunikasjonen mellom skole og hjem. Molde kommunes hjemmeside inneholder felles informasjon til kommunens brukere.  

 

Læringsplattformen brukes aktivt for å fremme læring, men også som informasjon og kommunikasjon mellom skole og hjem.  

Molde kommune bruker en rekke IT-verktøy innen administrasjon og økonomi for å fremme effektivitet. Skolene bruker et timeplanadministrativt 

system. 

I «Kvalitetsplan for grunnutdanningen i Molde kommune» inngår digitale kartleggings- og vurderingssystemer som en del av kvalitetsarbeidet i skolen. 

Planen har 3 deler der del 2 har retningslinjer for skole-hjemsamarbeidet i grunnskolen i Molde kommune og del 3 har aktuelle indikatorer for kvalitet i 

skolen. Alle 3 delene har føringer der IT er sentralt for å gjennomføre planen.   

 

«Plass for alle – en plan for tilpasset opplæring» omtaler IKT som gode verktøy også for tilpasset opplæring.  

 

Grunnskolen i Molde kommune bruker ulike digitale læringsressurser. 

 

IKT er en grunnleggende ferdighet i læreplanverket  

Utdanningsdirektoratet har utgitt et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i alle fag. 

 

Grunnskolene i Molde kommune har sin  lokale læreplan for IKT . 

 

Grunnskolene i Molde kommune kartlegger elevenes digitale ferdigheter. 

Utvikling av god digital dømmekraft er en målsetting i lokale læreplaner og i lokale mobbeplaner. 

 

 << Tilbake til oversikten

http://www.molde.kommune.no/kvalitetsplan-for-grunnopplaeringen-i-molde-kommune-2013-2016.5123973-288057.html
http://www.molde.kommune.no/plass-for-alle-en-plan-for-tilpasset-opplaering.5429498-288057.html
http://www.udir.no/Lareplaner/
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
http://molde.iktplan.no/


4. Tekniske løsninger – fremme læring og effektivitet 
 

 

Målsetting 

 

Ansatte og elever skal ha hensiktsmessig og tilstrekkelig utstyr.  

 

Skolene skal ha effektive og standardiserte fag- og fellessystemer. 

 

 

Skoleeier: 
Datamaskiner 
Alt utstyr som benyttes i ROR-IKT sitt nettverk, som PCer, skrivere, kopimaskiner (MFP), infotavler, elektroniske undervisningstavler, telefoner, 

nettbrett, etc skal være godkjent av ROR-IKT. Utstyret skal installeres med ROR-IKT standard oppsett, som for PCer baserer seg på Microsoft 

Windows og Officepakken. Supplerende nettbrett kan ha avvikende oppsett. ROR-IKT vil via leverandørene gjøre anbefalte modeller tilgjengelig for 

bestilling. Det er kun anledning til å anskaffe modeller godkjent av ROR-IKT. Utstyr som kun aksesserer internett gjennom gjestenett trenger ikke 

forhåndsgodkjenning av ROR-IKT. 

Kjøp av datautstyr gjøres i samarbeid med servicedesken som kan gi rådgiving i valg av datautstyr og foreta bestilling (PC, skjerm, skrivere, nettbrett 

og periferiutstyr).  

ROR-IKT har som et ledd i miljøsatsingen Grønn IT inngått en avtale om resirkulering av utdatert datautstyr. Ved bestilling av PCer som skal erstatte 

en gammel maskin skal den gamle maskinen leveres inn til resirkulering, samtidig som ny utleveres. 

Support/drift og vedlikehold 
ROR-IKT vil arbeide for at de som i dag har dataansvar på skolene får tettere oppfølging og større rettigheter. Når nytt AD kommer på plass vil lærere 

og elever bli plassert i samme AD.  Dette åpner for løsninger der lærere får større rettigheter til å drive utviklingsprosjekter, enklere FEIDE-

administrasjon, kan administrere nyinstallering/reinstallering av PC og få tilgang til skytjenester som Office 365 etc. En Citrixklient vil i ivareta tilgang 

til fagsystemene i kommunen.  

Nettverk/WLAN 
Tilkobling til nettverk skal foregå via PC/ utstyr godkjent av ROR-IKT. Alle PCer, nettbrett, smarttelefoner, skrivere etc, skal konfigureres og 

installeres i regi av ROR-IKT. 

Det er ROR-IKT sitt ansvar at enhetene har tilgang til WLAN som dekker behovet for nett til PCer, skrivere og nettbrett. 

 

PC-tetthet elever 

På ungdomstrinnet skal en ha en PC pr.elev. På barnetrinnet skal dekningen være 1 Pc pr. 3 elever. 

Support/drift og vedlikehold av disse maskinene følger av «Roller, arbeidsoppgaver og samhandling innen IKT i grunnskolen i Molde kommune». 

 << Tilbake til oversikten



5. Utfordringer og kostnader 
Datamaskiner 
Alt utstyr som benyttes i ROR-IKT sitt nettverk, som PCer, skrivere, kopimaskiner (MFP), infotavler, elektroniske undervisningstavler, telefoner, 

nettbrett, etc skal være godkjent av ROR-IKT. Utstyret skal installeres med ROR-IKT standard oppsett, som for PCer baserer seg på Microsoft 

Windows og Officepakken. Supplerende nettbrett kan ha avvikende oppsett. ROR-IKT vil via leverandørene gjøre anbefalte modeller tilgjengelig for 

bestilling. Det er kun anledning til å anskaffe modeller godkjent av ROR-IKT. Utstyr som kun aksesserer internett gjennom gjestenett trenger ikke 

forhåndsgodkjenning av ROR-IKT. 

Kjøp av datautstyr gjøres i samarbeid med servicedesken som kan gi rådgiving i valg av datautstyr og foreta bestilling (PC, skjerm, skrivere, nettbrett 

og periferiutstyr).  

ROR-IKT har som et ledd i miljøsatsingen Grønn IT inngått en avtale om resirkulering av utdatert datautstyr. Ved bestilling av PCer som skal erstatte 

en gammel maskin skal den gamle maskinen leveres inn til resirkulering, samtidig som ny utleveres. 

Support/drift og vedlikehold 
ROR-IKT vil arbeide for at de som i dag har dataansvar på skolene får tettere oppfølging og større rettigheter. Når nytt AD kommer på plass vil lærere 

og elever bli plassert i samme AD.  Dette åpner for løsninger der lærere får større rettigheter til å drive utviklingsprosjekter, enklere FEIDE-

administrasjon, kan administrere nyinstallering/reinstallering av PC og få tilgang til skytjenester som Office 365 etc. En Citrixklient vil i ivareta tilgang 

til fagsystemene i kommunen.  

Nettverk/WLAN 
Tilkobling til nettverk skal foregå via PC/ utstyr godkjent av ROR-IKT. Alle PCer, nettbrett, smarttelefoner, skrivere etc, skal konfigureres og 

installeres i regi av ROR-IKT. 

Det er ROR-IKT sitt ansvar at enhetene har tilgang til WLAN som dekker behovet for nett til PCer, skrivere og nettbrett. 

 

Roller, arbeidsoppgaver og samhandling innen ikt i grunnskolen i Molde kommune: 
Forutsetninger: 

 Hver skole må ha en plan for bruk av digitale verktøy basert på læreplanens beskrivelse av grunnleggende ferdigheter. 

 Skolene må ha infrastruktur og maskinvare som dekker kravene til dagens og fremtidig bruk. 

 Det settes av en årlig ramme til innkjøp av elev-Pcer som gir skolene mulighet til å oppfylle minimumskravet i denne strategien. Dette gjelder 

også at skolenes mulighet til å innhente og/eller opprettholde nødvendig kompetanse. 

 Skolens ledelse og ansatte må ha tilstrekkelig kompetanse i tilrettelegging og bruk av digitale verktøy. 

 

IKT-ANSVARLIGE /digital veileder PÅ SKOLENE: 
Skal: 
 Veiledning av kollegaer om integrering av IKT i sin undervisning 

 Veiledning og rådgiving av lærere  



 Administrere digitale læringsressurser 

 Legge til rette for bruk av digitale medier ved eksamen og heldagsprøver 

 Se det samlede kompetansebehovet sammen med skolens ledelse 

 

Kan: 
 Tilby medvirkning ved planlegging av et undervisningsforløp 

 Ansvar for skolens websider (ev Facebook)?/oppdatering 

 Å medvirke i et undervisningsforløp sammen med lærer 

 Å gjennomføre lokale etterutdannings- og inspirasjonskurs for kolleger 

 Utvikle digitale læringsressurser 

 Legge til rette for bruk av de pedagogiske verktøyene på fronter 

 

Oppgaver: Teknisk 
 Daglig drift, vedlikehold og utskifting av skolens ikt-utstyr 

 Sammen med enhetsleder definere behov for ikt-utstyr (gjennom IKT-seksjonen) 

 Sette opp elevpcer. Herunder også lokal tilpasning av hjelpemiddelpcer 

 Bidra til lokal ikt-plan /ikt-strategi for skolen 

 Delta på møter/kurs i ikt-ansvarligforumet og ha kontakt med ikt-koordinator. 

 Ha kontakt med ikt-seksjonen og hjelpe til med mindre oppgaver for dem på egen skole på adminpcer og nettverk.  

 Ha god dialog med skolens ledelse. 

 Ha teknisk ansvar ved gjennomføring av eksamen, tentamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver. 

ENHETSLEDERE:  
Enhetslederne er beslutningstakerne i alt som skjer innen ikt på egen skole. Gjennom oppfølging av lokal og kommunal ikt-plan, sørger enhetsleder for 

at de ansatte har den nødvendige kompetansen innen ikt og at drift og utvikling på området går etter planen. 

IKT-oppgaver: 
 Drive fremover IKT-arbeidet på egen skole. 

 Følge opp kommunal ikt-plan,og sørge for at det blir laget en lokal.  

 Kartlegge kompetansen til lærerne og sette i gang tiltak for å heve kompetansen der den er mangelfull 

 Ansvar for rapportering i ulike systemer. 

 Ha god dialog med ikt-ansvarlig på skolen 

 Ha dialog med ikt-koordinator og ikt-seksjonen 

 Ta opp aktuelle saker i samlet gruppe med enhetslederne. 

 



 

ENHETSLEDERNE SAMLET-Referansegruppe 
I samlet fora blir enhetslederne enige om viktige satsingsområder innen ikt.  Disse meldes så videre til digitaliseringsgruppa. Skolene er forskjellige i 

størrelse og behov, så det er viktig at alle saker går gjennom et samlet kollegium for at man skal kunne finne frem til felles satsingsområder.  
 Kontaktpunkt mot digitaliseringsgruppa. 

 Avgjøre felles satsingsområder innen ikt, som skal tas opp i digitaliseringsgruppa. 

 Avholde et møte pr. halvår med ikt som tema. 

 

KOMMUNAL IKT-KOORDINATOR:  
Ikt-koordinator er en del av fagseksjonen og har stab- og støttefunksjon.   

Oppgaver:  
 Ta imot og kanalisere alle ikt-henvendelser utenfra som omhandler skole.  

 Følge opp felleslisenser og vedlikehold av programmer. Vokal, Fronter, PAS 

 Jevnlig kontakt med de ikt-ansvarlige på skolene gjennom Fronter og Outlooknettverk. 

 Avholde møte/kurs/verksted fire ganger hvert skoleår med de ikt-ansvarlige og skrive referat derifra. 

 Kontakt med ikt-seksjonen, 

 Følge opp innkjøpsavtaler 

 Bestille og tildele hjelpemiddelpcer 

 Kontakt med enhetslederne og være en støttespiller i ikt-spørsmål 

 Legge til rette for kurs på tvers av skolene. 

 Medredaktør til kommunal nettside 

 Delta i oppfølging av kommunal ikt-plan for skole. 

 Koordinatoroppgaver på feltet 

 

IKT-SEKSJONEN: 
I skolesaker er ikt-seksjonen mest inne på administrasjonssiden og nettverk/infrastruktur. Alt av kablet og trådløst nett, samt lærerpcer er ikt-seksjonen 

sitt ansvar.  De ikt-ansvarlige på skolene hjelper til etter behov, men ansvaret ligger hos ikt-seksjonen. 

Oppgaver: 
 Ansvar for alle administrative pcer på skolene, samt kablet og trådløst nett.  

 Drifte serverparken og programvare som er installert der.  

 Foreta innkjøp av ikt-utstyr på bestilling fra skolene og ha orden på innkjøpsavtaler. 



 Ha god kontakt med ikt-koordinator 

 Kontakt med enhetsledere og ikt-ansvarlige i saker som angår den enkelte skole, samt for utbedring av mindre saker i nettverket eller på adminpcer 

 Gradvis overta et større ansvar for elevnett, server og elevpcer. 

 Drifte nytt skoleadministrativt system og FEIDE-løsning. 

DIGITALISERINGSGRUPPA 
 Fokus på utvikling 

 Samler kommunens digitale behov og kanaliserer dette til ROR-ikt eller Molde-IKT  

 Tar imot innspill fra enhetslederne samlet og vurderer disse. 

 Har hatt fokus på infrastruktur, dokumentflyt og telefoni. Skole kan bli nytt fokusområde. 

ROR-ikt 
Jobber på overordnet nivå og ser på stordriftsfordeler og kvalitet på leverte tjenester. 

Legger til rette for samhandling og felles systemer på tvers av seksjoner eller kommuner.  

Står for innkjøpsavtaler på ikt-utstyr 

Ressurser til IKT-oppfølging på skolene: 

IKT-ansvarlig på hver skole må tilføres midler som er i samsvar med arbeidsbyrden. Jo større skole og flere maskiner, jo større ressurs bør tilføres. Det 

kan for eksempel ligge på ca 0,5 % av en lærers jobb pr maskin. Med 100 maskiner å drifte, vil dette utløse nærmere 50 % stilling. Dette hvis IKT-

ansvarlig har både teknisk og pedagogisk ansvar. 

IKT-ansvarlig må kurses og oppdateres jevnlig. 
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Modell for kommunikasjon: 
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