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Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3 

Forord 

Sikt er en forkortelse for “Styrking av Informasjon- og kommunikasjonsteknologien i skolen. 

Hovedmålet med Sikt 3 er å sørge for at elevene får økt læring. Planen skal sikre den digitale 

utviklingen i skolen i Larvik de neste årene. Sikt ble første gang et begrep i kommunen da 

kommunestyret desember 2000 bevilget 15 millioner kroner for å investere i infrastruktur og utstyr 

slik at skolene hadde like mulighet til å jobbe etter nye digitale metoder. I slutten av 2002 var utstyr 

installert på alle skoler. Visjonen man jobbet etter, var at “skolen i Larvik skulle gi elevene den 

optimale læringssituasjonen ved å være ledende i bruk av IKT”1. 

 

Sikt 2 kom i 2012. Hensikten var å lage en ny plan for strategisk og pedagogisk bruke av IKT i 

grunnskolen. Planen inneholder en analyse av situasjonen i 2012 og inneholder også mange tiltak 

som var nødvendige for å sikre enn god utvikling for elevene i Larvik. Disse tiltakene er hovedsakelig 

løst via eksisterende budsjetter. Denne planen ble aldri behandlet politisk. 

 

Dette er Sikt 3. Vi har valgt å kalle den det “Det digitale hamskiftet i larvikskolen”. Utstyret og 

systemene elevene møter på skolen i Larvik er ikke det samme som de møter hjemme. I den 

videregående skolen har man i flere år hatt 1:1 dekning av digitale enheter for elevene. Situasjonen i 

grunnskolen er at det fortsatt finnes elever som kun kan jobbe på stasjonær pc i datarom begrensede 

tidsrom hver uke. Investeringen som ble gjort i 2002 er forsøkt vedlikeholdt med de budsjettmidler 

som er stilt til rådighet, men det har ikke vært rom for utbygginger.  

 

Sikt 3 prøver å beskrive og analysere situasjonen i skolene i Larvik, og den foreslår tiltak som er 

nødvendige for å gi elevene “21th century skills”, eller ferdigheter for fremtiden. Skal dette la seg 

løse må det stilles budsjettmidler til rådighet for en slik satsing. 

 

Hovedmål for all Larvik kommune er nå at man skal ha befolkningsvekst og at flere innbyggere skal 

ha høyere utdanning og faglig kompetanse. Sterk satsing på en god skole vil være med å underbygge 

en progresjon i måloppnåelse. 

Mandat 

● Fange opp utviklingstrekk, trender og nasjonale føringer innenfor IKT. 

● Den endrede lærerrollen. 

● Evaluere dagens situasjon i skolen i Larvik. 

● Innarbeide strategisk digital plan for skolen i Larvik. 

● Vurdere nye IKT-løsninger for bruk i grunnskolen. 

● Lage en tiltaksplan for perioden 2015-2018. 

Medlemmer 

Jørn Andersen, IKT-rådgiver Larvik kommune, prosjektleder. 

Helge Løvereide, IT-rådgiver Larvik kommune. 

                                                           
1 Visjon fra Sikt 1 
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Magnus Dahl Mortensen, teamleder og lærer Østre Halsen skole. 

Marianne Eidstad Pedersen, teamleder og lærer Sky skole. 

Formålet med planen 

Planen skal gi en oversikt over den digitale larvikskolen, både med hensyn til utstyr og kompetanse. 

Planen forsøker også å fange opp utviklingstrekk, trender og nasjonale føringer innenfor IKT og å se 

på den endrede lærerrollen i teknologirike omgivelser. Planen er bygd opp med at områdene er 

beskrevet med “Status og fakta”, “Analyse og utfordringer” og “Tiltak”.  

Avgrensninger 

Denne planen fokuserer på pedagogisk bruk av IKT. Det vil si utstyr/ kompetanse knyttet til læring. 

Tiltakene omfatter både elever, lærere, skoleledere og kommune. Planen ønsker å anbefale en 

retning for satsingen til Larvik kommune de kommende årene og antyde hva slags økonomiske 

rammer som det medfører. 

Hovedkonklusjoner 

Konklusjonen i Sikt 3 er at tilgangen til digitale enheter ikke er så stor som den burde være for 

elevene i grunnskolen i Larvik. Løsningen som ble valgt i 2002 med datarom og stasjonære pcer var 

helt korrekt, men dette er ikke en løsning vi kan bygge videre på. Moderne skoler krever bærbart 

utstyr. Nye metoder, ny teknologi, nye arbeidsmåter og ny problematikk rundt digital mobbing, gjør 

at dersom elevene skal få de grunnleggende digitale ferdigheter som vi ønsker, så må det utstyret 

være mye mer tilgjengelig i undervisningen. Elevene i grunnskolen i Larvik bør ha tilgang til hver sin 

digitale enhet (1:1). 

 

Mesterfjellet skole har trådløst nett over hele bygningen og man har et antall digitale enheter som er 

vesentlig høyere enn det som er vanlig i Larvik. Mens man på de fleste skoler oppsøker en datarom 

for å bruke digitale enheter, har man her lett tilgjengelig bærbare enheter som brukes i 

klasserommet. I prosjektet “Nettbrett i skolen - Smart læring med ny teknologi” konkluderer man 

med at iPad er et verktøy som gir elevene grunnleggende ferdigheter og elevene er positive til iPad 

som verktøy. Det er sagt at erfaringene fra dette prosjektet skal være retningsgivende for løsninger 

for de andre skoler i Larvik. 

 

I 2016 åpner en ny skole i Larvik, Torstvedt skole. Også der satser man på trådløs dekning i hele 

bygget. I de tidligere planene Sikt 1 og 2 har det vært et poeng at alle elevene skal få like muligheter. 

Det er derfor helt vesentlig at alle elever i Larvik kommune får de samme mulighetene som elevene 

på Mesterfjellet og Torstvedt. 

 

Tilgang på mer digitalt utstyr vil også føre til en endring av lærerrollen. Undersøkelser blant lærerne i 

Larvik, viser at det er motiverte til disse endringene. Svarene viser at ca 90% mener en digital enhet 

til eleven vil være nyttig og motiverende, og at det vil gi elevene økt læring. 

 

Innføring av iPad 1:1 i larvikskolen vil ha budsjettmessige konsekvenser. Skolen trenger friske midler 

for å realisere dette. Dette er nærmere beskrevet i kapittelet om økonomi. Totalt vil det koste 

mellom 5 og 6 millioner kroner pr år i driftsmidler å lease en iPad til alle elever og lærere. I tillegg må 

det investeres ca 5 millioner nettverksutbygging, software, opplæring og liknende.  
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Utviklingstrekk, trender og nasjonale føringer innen IKT  

Nasjonalt rammeverk for digitale ferdigheter 

Læreplanen bygger på 5 grunnleggende ferdigheter i skolen i Norge. En av de grunnleggende 

ferdighetene er den digitale ferdigheten.  

Det finnes flere nasjonale føringer på hvilken retning arbeidet med digitale ferdigheter skal ha. 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter2. Rammeverket 

skisserer alle de 5 ferdighetenes funksjon og deler dem i 5 nivåer. Senter for IKT i utdanningen3 

jobber med ulike prosjekter og tjenester som skal øke kvaliteten og gi økt læringsutbytte i skolene. Et 

av deres tiltak er IKTplan.no4. Dette er en gratis tjeneste som gir et forslag til minimumsgjennomgang 

av digitale ferdigheter i grunnskolen. 

De digitale ferdighetene er i rammeverket delt inn i følgende ferdighetsområder: 

● Tilegne og behandle 

● Produsere og bearbeide 

● Kommunisere 

● Digital dømmekraft 

 

Sten Ludvigsen er leder av et utvalg som ser på fremtidens skole.5 Utvalget påpeker at elevene 

utsettes for enorme informasjonsstrømmer og at skolens oppgave blir å lære dem å håndtere denne 

strømmen. Kartlegginger viser store variasjoner i tilgang og bruk både mellom skoler og mellom 

elever. Kartlegginger av elevens digitale ferdigheter viser sammenhenger mellom ferdighetene og 

resultater på andre målinger og tester. Det er særlig hvordan IKT brukes som er sentral for læringen 

påpeker utvalget i sin rapport. 

Rapporten påpeker at det fremmer læring at elevene deltar i kommunikasjon og samarbeid. Her er 

det viktig å ikke utelate digitale kommunikasjonsteknologier. Vi utdanner i større grad enn noensinne 

elever til en fremtid vi ikke kjenner. Jobbene elevene skal ha, finnes ikke enda. Det er viktigere enn 

noensinne å lære elevene å lære. Det er helt avgjørende at elevene får “rett” tilgang til teknologi. 

Samspill og sosiale læringsarenaer er viktigere enn de individuelle og her spiller teknologi en 

avgjørende rolle. 

Det foretas nå en nasjonal kartlegging av digitale ferdigheter på 4. trinn. Det er til dels store 

variasjoner. Så mye som 20% antas å ligge under en kritisk grense nasjonalt.  

Lokalt arbeid med digitale ferdigheter 

Det er mange faktorer som styrer målbildet for den digitale larvikskolen. Skolene i Larvik forholder 

seg til læreplanen og vi bruker som tidligere nevnt iktplan.no. Våren 2015 er det laget visjon og mål 

for den digitale larvikskolen. Der er det også presentert en rekke aktiviteter som skal hjelpe til med å 

                                                           
2 http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf 
3 http://iktsenteret.no 
4 http://larvik.iktplan.no 
5 https://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/nou-2014-7-elevenes-laering-i-fremtidens-skole/ 
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nå hovedmålet om økt læring med digitale verktøy. Visjonen er at elevene skal ha en smart, digital 

skolehverdag. 

Det er flere elementer som støtter opp om at elevene i Larvik skal ha en grunnleggende digital 

kompetanse: 

● Læreplan, iktplan.no, nasjonale føringer. 

● Strategisk plan. 

● Lærere med digital kompetanse. 

● Godt støtteapparat både teknisk og pedagogisk, lokalt og sentralt. 

● Hensiktsmessig verktøy og utstyr. 

● God, fremtidsrettet infrastruktur  

Fremtidens skole og den endrede lærerrollen 

New Media Consortium (NMC)6 utgis i samarbeid med de store statlige IKT-organisasjonene i Norge, 

Sverige og Danmark. Den siste rapporten, «The Horizon Project Regional Report 2015: NMC 

Technology Outlook for Scandinavian School)7, forteller at de skandinaviske landene i de kommende 

årene står foran en rask utvikling av IKT i skolene. Rapporten er basert på at 60 inviterte eksperter 

har vurdert en rekke relevante artikler, nyheter, blogger, forskningsresultater og prosjekter. 

 

- Den skandinaviske Horizon-rapporten peker på spennende teknologiske trender. Teknologien kan gi 

skolen en rekke muligheter for å gjøre undervisningen både mer relevant og motiverende. Det krever 

imidlertid en klar plan, kobling mot kompetansemål og kompetanseutvikling hos lærerne, sier Trond 

Ingebretsen, direktør ved Senter for IKT i utdanningen.8 

 

Man peker i rapporten på kortsiktige og langsiktige trender. De kortsiktige trendene er noe som 

svært sannsynlig kommer i skolen, mens de langsiktige trendene selvsagt er litt mindre sikre. 

Lærerens rolle er i endring. Vi lever i en tid der kunnskapen er tilgjengelig for alle og der lærerens 

rolle i større grad enn før er å være en trygg mentor som veileder elevene. Faglig trygghet og at man 

behersker de digitale enhetene er viktigere enn noen gang.  Mens man før reproduserte gammel 

kunnskap ved hjelp av læreren i klasserommet, kan elevene nå være den som skaper. Verktøyene er 

billige, tilgjengelig og meget motiverende å bruke. Skolen må lære elevene kildekritikk og å håndtere 

all informasjonen som finnes på en god måte.  

 

En meget spenneden trend, er den muligheten som finnes i “big data”9. Adaptiv læring10 kommer for 

fullt i 2015 med store aktører som Khan Academy og Knewton som lokomotiver i front. I adaptiv 

læring brukes systemer som sjekker hva elevene kan, henter fram aktuelle ressurser samt tester 

elevens måloppnåelse og framgang over tid. Læringsprosessen blir individualisert og tilpasset den 

enkeltes læringsbehov og læringsmåter.  

 

                                                           
6 http://www.nmc.org/ 
7 http://cdn.nmc.org/media/2015-technology-outlook-scandinavian-schools-EN.pdf 
8 http://iktsenteret.no/aktuelt/rask-utvikling-av-ikt-bruk-i-skolen#.VNSR5y5BlUv 
9 Elektronisk spor vi legger igjen i løpet av en dag. Nye metoder gjør det mulig å analyser denne infoen for å 
trekke ut spesifikk informasjon. 
10 http://digitaldidaktikk.no/refleksjon/detalj/adaptiv-laering 
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Tradisjonelt jobber lærere og elever i klasserommet. Med jevne mellomrom sjekker læreren elevens 

ståsted via en eller annen form for kartlegging. Med IKT ligger det store muligheter for skolene her. 

Systemet vil registrere hva elevene klarer og tilpasse oppgavene etter det. Khan Academy og 

Knewton har allerede systemer for dette, og neste skoleår kommer de første norske løsningene. 

Kikora er en annen tjeneste som har vokst seg stor i skoleverket. Elevene jobber med matematikk, og 

systemet analyserer underveis i utredningen om noe går galt og kan dermed gi elevene 

tilbakemelding underveis. Alt dette er eksempler der teknologien hjelper oss å dokumentere hva 

elevene kan og ikke kan mens de er i læringsprosessen. 

 

I klasserommet krever de nye digitale mulighetene at læreren tar kontrollen på en annen måte enn 

før. Det kommer ofte frem i media at særlig eldre elever klager på at friheten blir for stor når man 

sitter bak en pc med alle mulighetene. Det er her læreren må vise at han kjenner systemene og 

behersker teknologien. Senter for IKT i utdanning har laget en veileder som omhandler dette og 

hjelper skolen. 11 

 

Det viktig her er at rammene og styrkeforholdet i klasserommet ikke endres. Det er fortsatt læreren 

som er “sjefen”, det er læreren som er den faglige støtten, og det er læreren som i hovedsak skal 

motivere elevene, ikke utstyret. 

 

Det kan være naturlig å trekke frem det skoleforskeren Thomas Nordahl presenterer som de viktigste 

kriteriene for å lykkes i norsk skole: 

● Læreren skal være faglig flink. 

● Læren skal ha kontroll på elevene. 

● Læreren skal ha gode relasjoner til alle elever. 

 

Det er også interessant å vurdere det tradisjonelle synet på medier. I skolen har lesing og skriving 

vært grunnleggende. Innføringen av IKT førte i første fase til at ord ble flyttet fra arket til 

dataskjermen. De digitale enhetene er fortsatt skrivemaskiner, men nå kan de lese, snakke, “tenke” 

og man kan lage film, animasjonen og live tv. Mulighetene er ubegrensede.  

 

Fortsatt snakker man om at elever skal bruke dataverktøy for å få hjelp til retting. Dersom man har 

en mobil nå, kan man lese inn tekst og få det ortografisk korrekt i et tekstdokument. Endrer det noe?  

Elevene pugger hovedsteder i Europa, men i lomma har man kart over hele kloden, verdensrommet 

og havbunnene. Bør det endre måten man jobber med geografi? Skolen lærer elever å presentere 

stoff ved å lage store veggaviser, mens det i prinsippet krever en app og 3 sekunder på sette opp 

egne tv-kanal som i prinsippet kan sende til alle mennesker i hele verden med tilgang til nett. Hva 

betyr det? 

 

Det vil trolig bli store endringer når det f. eks. gjelder lærebøker. Musikkbransjen ble fundamentalt 

endret på få år. Boka har foreløpig en ganske sterk posisjon i Norge, men lærebøker har en litt annen 

bruksfaktor, og det er naturlig å tro at den tradisjonelle læreboka forsvinner. En digital lærebok der 

man kan modellere kjemiske forbindelser, lage elektriske koplinger og zoome uendelig inn objekter, 

gir muligheter og det er sannsynlig at det vil endre markedet. 

                                                           
11 https://iktipraksis.iktsenteret.no/sites/default/files/bloggvedlegg/klasseledelse_digitalemedier_bm_web.pdf 
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Metodene man bruker i enkelte skolen er ikke så ulike som de var for 100 år siden. I mange 

klasserom er det fortsatt læreren som doserer kunnskapen stående foran en klasse. Verktøyene har 

vært brukt i mange år og har fungert godt. Det vanlige for elevene i grunnskolen i Norge er at elever 

skriver for hånd, med blyant i en kladdebok av papir.  

 

I rapporten fra NMC snakker man om endringer som skjer i 1-, 3- eller 5 år-perspektiv. På kortest sikt 

snakker man om at elevenes arbeider havner i «skya». To skoler i Larvik tester ut skylagring12 fra 

Google, begge med god erfaring.  

 

Videre er metoden «omvendt klasserom» noe som kommer. Det er kort fortalt at læreren 

presenterer eller finner noe som elevene ser på film hjemme. Da kan de se i eget tempo når de vil 

det. Når de kommer på skolen er elevene forberedt, og de kan jobbe med stoffet under veiledning/ 

assistanse av lærer. Det man før gjorde alene hjemme, gjør man på skolen med veiledning fra 

læreren. 

 

Den siste endringen er at spill får en større rolle i skolen. Det kalles Gamification. Norge er store på 

Ed Tech i verden, og en av de største suksessene er Dragonbox, spillet som hjelper deg å løse 

likninger. En annen suksess som vokser frem nå er Enki. Eleven styrer en avatar13 i en fiktiv verden, 

men løser oppgaver som hører med til læreplanen. I spillet møter du læreren din og 

klassekameratene, og sammen kan dere løse oppgaver og samarbeide.  

Lærernes tanker om fremtidens skole 

Det er gjennomført en undersøkelsen for alle lærere i Larvik våren 2015. Der skulle lærerne ta stilling 

til hva de trodde skjedde dersom vi fikk flere digitale enheter i skolen. Tror lærerne det vil påvirke 

undervisningen?  

 

Figurene under viser hva lærerne tror dersom alle elevene i skolen hadde hatt en digital enhet hver. 

5 er mest positiv. 

                                                           
12 Skylagring vil si at filene ikke er lagret lokalt på enheten, men i skya. Skya her betyr en ekstern serverpark 
koplet til Internett. For en elev som jobber på ulike enheter, vil det være en god løsning. Skylagring gir gode 
muligheter til å samarbeide digitalt. 
13 En figur som brukes på en pc til å representere en person. 
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En digital enhet ville vært 
nyttig i undervisningen. 

Tror på økning av motivasjon 
ved bruk av digital enhet 

Tror på økning av prestasjon 
ved bruk av digital enhet14 

 

Analyse og utfordringer 

Lærerne har tro på at en digital kan gjøre en forskjell i undervisningen. De mener den er både nyttig 

og motiverende og at det vil øke prestasjonene på skolen. 

 

Tiltak 

● Innføre 1:1 for alle elever i grunnskolen. 

Nettvett - Å høre til 

Sammenliknet med for noen få år siden, stilles det mye større krav til digital dømmekraft og digitale 

ferdigheter. I NOU 2015:2,” Å høre til”15 Der presenteres virkemidler for å skape et trygt psykososialt 

skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Det 

påpekes det hvor viktig det er at elevene har kjennskap til hvordan de skal bruke digitale verktøy på 

en forsvarlig måte. Det er en utfordring er at man begynner å bruke nettet uten å ha kjennskap til det 

komplekse settet med regler som følger med. Uvettig deling av informasjon, uklare grenser for hva 

som kan sies til andre mennesker og anonymitet og falsk identitet er store utfordringer. Skole har et 

ansvar for å gjøre elevene kompetente i den digitale verden  

 

Mens tradisjonell mobbing gjerne har vært noe som foregår synlig i skolegården, har man med 

teknologien mulighet til å gjemme seg bak anonyme brukernavn. Samtidig er publikumet plutselig 

grenseløst og effekten dermed enorm. Det kan dreie seg om å gi noen negativ oppmerksomhet, men 

også en så enkel ting som å ikke gi noen oppmerksomhet. Det er en klar sammenheng mellom 

tradisjonell og digital mobbing.  

 

I Larvik jobber vi nå etter en visjon der IKT skal være noe hverdagslig. Unge elever må lære seg å 

bruke og håndtere teknologien i hverdagen. I denne NOU gis direktoratet i oppdrag å tydeliggjøre 

kravene i læreplanverket for å styrke elevenes digitale kompetanse, herunder digital dømmekraft. 

 

                                                           
14 5 er best 
15 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/ 
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Evaluering av dagens situasjon i skolen i Larvik 

Lærernes digital kompetanse 

Vi har gjennomført flere spørringer det siste året for å forsøke å kartlegge lærernes kompetanse. I 

den siste laget vi et skjema til alle 460 lærerne. 277 svarte, noe som gir en svarprosent på ca 60%. 

Lærerne skulle selv vurdere sin kompetanse. 

 

Status og fakta 

Tabellen under viser lærernes vurdering av sin egen kompetansen innen IKT. Tallene er 

sammenliknet med forrige undersøkelse, og de viser en liten framgang. 

 

Ferdighet Sikt 2 Sikt 3 

 Kvinne Mann Kvinne Mann 

Gjennomsnitt av lærers generelle IKT-kompetanse 3,2 3,5 3,3 3,6 

Gjennomsnitt av lærers Word-kompetanse 3,8 3,8 3,9 3,9 

Gjennomsnitt av lærers Fronter-kompetanse 3,4 3,4 3,5 3,5 

Gjennomsnitt av lærers Excel-kompetanse 2,2 2,7 2,2 2,8 

Gjennomsnitt av lærers Smartboard-kompetanse 2,2 2,7 2,6 3,0 

  

Lærerne ble spurt om de hadde formell kompetanse innen IKT. Det er 20% av de som svarer har det. 

Det er omtrent samme resultat som kom fram under undersøkelsen ifm. Sikt 2. Dette er til dels 

omfattende kompetanse der kurs som varer i et eller to år ikke er sjelden. Veldig mange av kursene 

har et pedagogisk utgangspunkt (IKT for lærere, IKT i læring). 

 

Larvik kommune bruker, som ca 200 andre kommuner, iktplan.no16 som sin plan for å sikre digital 

kompetanse i skolen. Det er gjennomført et kurs for alle lærere. Målet med kursene var å bli kjent 

med iktplan.no og å bruke den i undervisningen. Over 90% av lærerne er fornøyde med 

kompetansehevingen de har fått. 

 

Har lærerne kunnskap til å gi elevene tilstrekkelig god IKT-opplæring, slik at eleven når målene i 

iktplan.no? 

I den siste undersøkelsen ber vi lærerne ta stilling til om de har nok IKT-kunnskaper til å gi elevene 

god opplæring. 75% av læreren mener de har kunnskap som sørger for at elevene når målene i 

iktplan.no.  

 

                                                           
16 http://larvik.iktplan.no 
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Siden 201417 har det vært et tiltak for å øke digital kompetanse, at målene fra iktplan.no skal være 

synlige i årsplanene18 på skolene. Bare 45% av læreren sier iktplan.no er synlig. Dette tallet er lavt.  

 

Analyse og utfordringer 

Implementeringsjobben som er gjort med iktplan.no er tatt godt imot, men målene om at det skal 

være synlig i årsplan er ikke nådd.  

 

75% av lærerne sier de har kunnskap til å bruke iktplan.no i undervisningen. Det rapporters om at 

liten tilgang til maskiner er en sterkt begrensende faktor til at iktplan.no er fullt integrert i 

undervisningen. 

 

Sammenlikning av undersøkelsene i 2012 og 2015 viser at lærerne vurdere at de har høyere 

kompetanse nå enn sist. Verdt å merke seg, er at framgangen er størst når det gjelder det som er kalt 

Smartboard-kompetanse. Det har også vært en satsing. Også verdt å merke seg er at kompetansen er 

lav i bruk av regnark. Det var den sist også, og det er området med minst økning.  

 

Tiltak 

● Lærernes kompetanse i enkeltprogrammer styrkes. 

● Lærernes bruker digitale verktøy i undervisningsvurderingen. 

● Lærernes kompetanse i klassestyring i teknologirike omgivelser styrkes. 

● iktplan.no er synlig i alle årsplaner. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet 

uavhengig av fag, så dette er alle læreres oppgave. 

● Arrangere mikrokurs for lærerne. 

● Bruke skolebasert kompetanseutvikling for å oppnå progresjon i lærernes kompetanse innen 

IKT. 

● Lærende nettverk 

● Lærende møter 

● Kollegaveiledning 

● Digital skolevandring 

● Skolebasert vurdering 

Elevenes digitale kompetanse 

Status og fakta 

Lærerne fikk i oppgave å vurdere i hvilken grad elevene har god IKT-kompetanse. Resultatene kan 

sammenliknes med det samme spørsmålet fra 2012 og viser at det er svært liten endring.  

 

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på 5. til 10. trinn. Der er det 2 spørsmål som dreier seg om 

IKT. Disse spørsmålene besvares av alle elevene i Larvik kommune. Det er svært vanskelig å trekke 

konklusjoner ut i fra disse tallene, men det viser store variasjonen innad i Larvik kommune.  

 

Analyse og utfordringer 

Elevenes ferdigheter vurderes lik nå som i 2012 av lærerne. 

                                                           
17 Kvalitet i skolen 
18 Årsplaner viser en oversikt over hvilke emner det undervises i og hvilke arbeidsmetoder som brukes i løpet av 
året. 



11 

Det er variasjoner mellom skolene ifølge Eleveundersøkelsen. 

 

Tiltak 

● Iktplan.no brukes aktivt. 

● Kartleggingsverktøy tas i bruk for å bedre kunne kartlegge elevenes digitale ferdigheter. 

● Større tilgang til utstyr for elever hever kompetansen. 

Sentralt støtteapparat 

I Larvik er det en sentral IT-avdeling. Der er det 11 stillinger. 3 av disse stillingene er knyttet til skole. 

IT-avdelingen drifter alle kommunens IT-systemer og betjener alle kommunens ansatte. I skolen i 

Larvik er det ca 5000 elever og ca 600 (460 lærere) voksne. Skolene er helt avhengig av dette 

støtteapparatet. 

 

I tidsrommet 2015-2017 er det ansatt en IKT-rådgiver under Fellesfunksjoner Skole i 60% stilling. 

Støtteapparat på skolene 

IKT-ansvarlig 

Status og fakta 

På alle skolene i Larvik er det en person som har et ansvar knyttet til IKT. Denne personen har tittel 

IKT-ansvarlig. Våren 2015 er det foretatt en kartlegging blant de IKT-ansvarlige.  

 

Tidsbruk 

Alle skolene har gitt nedsatt leseplikt (mindre undervisning) for å være IKT-ansvarlig. Det er ganske 

stor variasjon, det varierer fra 5% til 30% av stillingen. For enkelte utløser det også ekstra lønn. 

Variasjonen i nedsatt tid ser ut til å følge et mønster som tilsvarer antall elever på skolen.  

 

Hva slags kompetanse har de IKT-ansvarlige 

Undersøkelsen viser at halvparten av de IKT-ansvarlige har en form for formell IKT-kompetanse. Den 

IKT-ansvarlige er allikevel helt avhengig av at en sentral IT-avdeling som tar seg av de tyngre tingene. 

De IKT-ansvarlige har hatt samlinger jevnlig. I den siste tiden har frekvensen på dette vært ca 1 gang 

pr år, gjerne i forbindelse med innføring av systemer.  

 

Hva bruker en IKT-ansvarlig tiden til 

Vi ønsker å se på forskjellen mellom teknisk og pedagogisk arbeid. Det kommer fram av svarene at en 

IKT-rådgiver driver med begge deler. Den tekniske delen er større enn den pedagogiske.  

 

Enkeltoppgaven som det brukes mest tid på, er “å sørge for at pcene og alt annet utstyr virker”. Alle 

markerer at dette er en oppgavene har. 60% oppgir at en oppgave er å lære opp lærere og 30% 

oppgir at en oppgave er å lære opp elevene. 

 

Analyse og utfordringer 

Skolene har et godt støtteapparat lokalt på skolene. Det finnes ingen felles standard for hvordan 

oppgaven skal utføres, men 50% har en formell kompetanse innen IKT. Undersøkelsen viser at den 

IKT-ansvarlige bruker mer tid på tekniske ting enn pedagogiske. Andre kommuner har valgt å skille 

den tekniske biten fra den pedagogiske i større grad enn i Larvik. Det betyr ikke nødvendigvis at flere 
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stillinger legges til IT-avdelingen, men man kan f. eks. ansette et antall tekniske kvalifiserte som 

server et antall skoler hver og har daglig base på ulike skoler. En slik person vil koste mindre og ha 

høyere kompetanse enn en lærer. Den delen av arbeidstiden som utføres på skolen vil være høyere, 

og det er naturlig å tro at en slik person blir mer tilgjengelig der. 

 

Den pedagogiske delen med opplæring av lærere og elever skal fortsatt utføres av IKT-ansvarlige. Alle 

de nåværende IKT-ansvarlige har pedagogisk utdannelse, og denne skal brukes.  

 

Tiltak 

● Vurderer om man ønsker en løsning der man ansetter andre folk til å yte teknisk støtte på 

skolene og dermed frigjør IKT-ansvarliges tid til pedagogisk oppfølging av IKT. 

● Vurdere om det skal lages en instruks over oppgaver, eventuelt om vi skal operere med et 

slags minimum av tid man bruker på denne typen veiledning i en periode. 

● Arrangeres samlinger for de IKT-ansvarlige jevnlig. 

● Tilby de IKT-ansvarlige samlinger og kurs for å øke kompetansen. 

Maskiner og utstyr 

Status og fakta 

Larvik har ca 1100 elevmaskiner. I 2002 ble alle skolene utstyrt med stasjonært utstyr til elevene. 

Antallet pcer er cirka det samme nå som da, men det er supplert med noen flere pcer, iPads og 

Chromebooks. Tilgjengeligheten for elevene når det gjelder digitale enheter er ikke veldig endret på 

12 år. Det er en stor forbedring at Larvik kommune nå har smarte tavler i alle sine undervisningsrom. 

Det finnes 200 interaktive tavler i Larvik kommune. 

 

Tabellen viser antall elever pr pc: (Tall fra GSI, grunnskolens informasjonssystem. GSI sluttet å telle i 

2013, for 2015 har vi egne tall *) 

 

 2003 2011 2013 2015*  

Larvik 5,74 5,10 5,24 4,4 

Vestfold 8,41 4,09 3,57  

Norge 5,74 3,11 2,75  

 

Alle skolene (bortsett fra Mesterfjellet) har en eller flere sentrale datarom med stasjonære pcer. 

Alderen på maskinparken begynner å bli svært høy. 62 % av elevmaskinene er 5 år eller 

eldre. Det er bekymringsfullt at maskinparken er så gammel. På grunn av begrensede 

ressurser til rullering av utstyr har det oppstått et stort etterslep. 

 

Det ble påpekt i Sikt 2 at maskintettheten var svakere enn i resten av fylket. Utviklingen i landet ellers 

viser at maskintettheten har øket. Mange kommuner har 1:1-dekning.  

 

Alle lærerne har bærbare maskiner. Bærbare maskiner har kortere levetid enn stasjonære maskiner. 

Det har vært et mål at lærere skal ha oppdaterte maskiner som ikke er for gamle. Maskinparken for 
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lærere er stort sett ikke eldre enn 4 år gamle pr. i dag. Det kreves at et større antall maskiner byttes 

ut/ rulleres ut hvert år. 

 

Nye Mesterfjellet har full trådløs dekning. Elevene på trinnene 1-7, deler på iPads, mens elevene på 

8-10 har hver sin personlige iPad. I klasserommene er det noen smarte tavler og noen tv-skjermer 

som lærere og elever kan kople sin iPad opp til. Skolen har i perioden testet ut diverse apper og man 

har brukt Google Apps For Education som skylagring. 

 

Skolene i Larvik har kjøpt inn et antall iPads til enkeltelever/ grupper. Det er foretatt en pilot på 

Jordet skole, der elevene har tilgang til ca 40 Chromebooks. 

 

Analyse og utfordringer 

Statistikk fra GSI viser at mens maskintettheten på nasjonalt nivå er mer enn doblet, har den i Larvik 

stått relativt stille. Larvik kommune har en løsning med stasjonære pcer på datarom. Med denne 

løsningen er det ikke mulig å øke maskintettheten pga. plassmangel i skolene. Den eneste 

muligheten for å øke tettheten, er å gå over til bærbart elevutstyr.  

 

Fremtida er trådløs, og det er i Larvik investert en del for å tilnærme seg dette. I Sikt 1 sørget man for 

trådløst nett på lærerens arbeidsrom. I Sikt 2 ble det trådløse nettet utvidet til å gjelde større deler 

av skolebygningen for at lærerne skulle kunne nyttiggjøre seg bærbart utstyr.  

 

Tiden er overmoden for en overgang fra stasjonært til bærbart elevutstyr. 

 

Tiltak 

● Larvik kommune går over fra stasjonært til bærbart elevutstyr. 

● Larvik kommune velger en løsning der alle elever får hver sin digitale enhet i undervisningen. 

● Holde maskinparken for lærere oppdatert. 

● Erfaringene fra prosjektet på Mesterfjellet, gjør at man bør prioritere å satse på en løsning 

med iPad. 

Status og kvalitet på nettverk 

Status og fakta: 

Skolene er delvis utbygd med trådløs dekning. Med overgang til bærbart utstyr for elevene, er det 

behov for en større utbygging. En enkel kartlegging er gjennomført, og viser at det er behov for en 

dobling av antallet trådløse antenner for å komme opp på et akseptabelt nivå (200 til 400 antenner 

fordelt på 18 skoler). 

 

Nettverkskomponenter på de enkelte skolene må også oppgraderes for å møte framtidas 

kapasitetsbehov. En kartlegging her er ikke fullført, men det kan dreie seg om ca 80 enheter som må 

byttes ut. 

 

Analyse og utfordringer: 

God og stabil trådløs dekning er en nødvendighet ved overgang til bærbart elevutstyr, og videre 

utbygging er derfor nødvendig. 
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Utbygging av trådløst nett og utskiftning av komponenter er tidkrevende arbeid, og krever store 

ressurser både økonomisk og personellmessig. Kablingsjobben ivaretas av eksterne leverandører, og 

av erfaring er disse presset på tid. Andre store prosjekter bidrar i tillegg til at IT-avdelingen behøver 

tid på å fullføre et prosjekt med videre trådløs utbygging. 

 

Tiltak: 

● Planlegge å prosjektere videre kapasitetsutbygging for trådløst nett. 

● Planlegge innkjøp av utstyr. 

● Skifte ut gamle nettverkskomponenter samt montere antenner. 

iPad på Mesterfjellet 

Prosjektet «Nettbrett i skolen – Smart læring med ny teknologi» er gjennomført på Mesterfjellet og 

nylig evaluert. Mesterfjellet var ny til skolestart 2014/ 15 og skulle være den første grunnskolen i 

Larvik uten datarom. Dette krevde nye løsninger. Valget falt på iPad som læringsbrett. Prosjektet 

startet opp med 4 klasser, der alle elevene fikk hver sin iPad. Dette gjaldt følgende trinn: 2., 6. og 10. 

I august 2014 ble prosjektet utvidet til å gjelde alle klasser på Mesterfjellet skole. 

Ungdomsskoleelevene fikk hver sin iPad, barneskoleelevene delte på utstyret. 

 

Prosjektet hadde to mål. 

 

Man ville finne ut om kommunen hadde skoler som gav elevene grunnleggende ferdigheter i digital 

kompetanse i henhold til vedtatt plan. 

 

Konklusjonen er at iPad kan være et verktøy for at elevene kan tilegne seg ferdigheter i digital 

kompetanse.  Suksesskriterier er opplæring av lærere og elever, god klasseledelse og god dekning i 

antall enheter. iPad har vært det primære digitale verktøyet til elevene på Mesterfjellet skole 

skoleåret 2014-2015, i tillegg til 60 bærbare datamaskiner. 

 

Elevundersøkelsen på 8. trinn viste at alle elevene er positive til iPad som arbeidsverktøy. 

Lærerundersøkelsen viste at en fordel med iPad er at det er et læringsverktøy som gjør det enkelt å 

variere arbeidsmetoder og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Datamaskinen er fortsatt 

bedre når det skal produseres lengre skriftlige tekster. 

 

Det ble også vurdert om nettbrett var en fullgod erstatning for ordinære datamaskiner på alle trinn 

Konklusjonen er at iPad kan være en fullgod erstatning fra 1. klasse og opp til 4. trinn, men at man 

trenger flere verktøy fra 5. trinn og oppover. En blanding av ulike digitale verktøy vil gi optimal 

rammer for opplæring i digitale ferdigheter. 

Likhetsprinsippet 

Både i Sikt 1 og 2 har utgangspunktet for arbeidet og resultatet av planene vært å gi skolene det 

samme utstyret. Det er en rivende utvikling innen IT og det kan synes enda viktigere enn før at alle 

“henger med”. Dette blir derfor et viktig poeng i Sikt 3 også.  

 

I 2016 skal ny skole stå ferdig på Torstvedt. Nøyaktig løsning for IKT der er enda ikke bestemt, men 

man legger opp til full trådløs dekning. Resultatet av dette er at Larvik ender opp med 2 skoler med 
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helt ulik IKT-løsning enn de andre skolene. Man har sagt at erfaringene fra Mesterfjellet skal være 

bakgrunn for løsningen videre, og det er helt naturlig at man oppgraderer alle andre skoler til den 

samme standarden. 

Økonomi i dag 

 

Driftsbudsjett  

Programvarelisenser 1 200 000 kr 

Hardware 500 00 kr 

Lønnsmidler 2 100 000 kr 

Sum/ årlig ramme 3 800 000 kr 

  

Investeringsbudsjett  

Sum/ årlig ramme 500 000 kr 

 

Foregående år har hardware-midlene gått til utskiftning av elev og lærer PCer. Investeringsmidlene 

har vært benyttet til innkjøp av interaktive tavler.  

 

Ut over driftsbudsjettet til SIKT, foreligger det et kommunestyrevedtak om 1 000 000 kr i 

«Dysleksiprosjektet» årlig i perioden 2014-2017. Prosjektet er en del av arbeidet med at skolene i 

Larvik skal bli mest mulig dysleksivennlige. 

Økonomiske konsekvenser ved innføring av 1:1 for alle elever 

Å innføre 1:1 for alle elever, krever økonomiske midler som nå ikke finnes i skolen i dag. For alle 

skolene bortsett fra Mesterfjellet, vil det kreve en oppgradering av det trådløse nettet. Det vil også 

være behov for software, Apple-TV19, opplæring og annet nødvendig utstyr. IT-avdelingen har anslått 

at en slik oppgradering totalt vil koste ca 5 millioner kroner i investeringsmidler.  

 

Det vil også være en kostnad knyttet til å anskaffe utstyr til alle elevene og lærerne. Det er behov for 

5600 digitale enheter. Man kan velge å kjøpe eller lease. I dagens marked med rask endring i 

teknologi, anbefales det at utstyret leases. IT-avdelingen anslår at dette vil koste 85 kr pr elev pr 

mnd. Totalt vil dette koste mellom 5 og 6 millioner kroner i driftsmidler pr år. 

 

Larvik skal ved innføring av 1:1 gå rett i full drift, penger til opplæring er lagt inn i estimatet. 

 

Et alternativ er å innføre dette gradvis. Både investeringsmidler og driftsmidler blir da redusert. Det 

understrekes sterkt at det er et behov for oppgradering, og at ikke er noe alternativ å utvide 

løsningen med stasjonære pcer. 

 

                                                           
19 Apple-TV er en enhet man kopler til tv eller projektor for å vise bildet fra en iPad. 
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Det er mulig å peke på kostnadsreduksjoner. Ved innføring av 1:1 vil man redusere kopibudsjetter og 

innkjøp av enkelte engangsbøker. Ved å sikre at skolene fra 2015 fører disse utgiftene på bestemte 

poster i budsjettet, kan man se om det blir noen forskjell. 

 

Siden det har vært vurdert som uhensiktsmessig å utvide det eksisterende oppsettet med stasjonære 

pcer, har skolen nå holdt tilbake 1 million kroner i investeringsmidler. Når man nå velger en klar 

retning, er dette midler som kan investeres i utbygging av trådløsdekning. Deler av den nødvendige 

investeringen på ca 5 millioner, kan dermed dekkes av disse midlene. 

 

Denne planen anbefaler iPads til alle elever jfr. erfaringene fra Mesterfjellet. Det kan være aktuelt å 

vurdere annet utstyr til ungdomstrinnet. 

Strategisk plan for den digitale larvikskolen 
Våren 2015 startet arbeidet med å lage strategisk plan for larvikskolen. Planen består av en visjon, 

hovedmål/ delmål og aktiviteter. Planen er svært konkret, og legger til rette for å kunne måle 

måloppnåelsen. 

 

Visjonen: Smart, digital skolehverdag. 

Hovedmål: Økt læring med digitale enheter. 

 

I planen er det delmål for elever, lærere, skoleledere og systemer/ skoleeier. Vi har hatt en 

omfattende prosess under arbeidet med strategisk plan. Mange mennesker har vært involvert og den 

har vært til gjennomlesing hos alle rektorer. Dokumentet er tenkt dynamisk og kan komme til å 

endre form og innhold underveis. Når det gjelder teknologi skjer endringene raskt, så det er 

nødvendig. 

 

Denne planen gir oss gode muligheter til å lede alle skolene i samme retning. Fellesfunksjoner tar et 

ansvar for å sette i gang mange aktiviteter, og ledelsen på den enkelte skole får hjelp til å sette i gang 

egne aktiviteter. Planen tar opplæring av elever og lærere på alvor og har flere aktiviteter rundt 

dette. Planen legger vekt på at læreplanen og iktplan.no er retningsgivende for ferdighetene elevene 

skal få. På denne måten sikrer vi en solid forankring i planverket. Dermed blir den også relevant å 

bruke for lærerne. 

 

“Strategisk plan for den digitale larviksskolen” er vedlagt. 

IKT-løsninger for fremtiden 

Lagring i skya 

 

Status og fakta 

Skylagring betyr at man lagrer dokumenter på eksterne serverparker knyttet til Internett. Skoler 

velger slike løsninger nå. Filene er lett tilgjengelige på ulike enheter. Det er også svært lett å 

samarbeide med andre. 
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For skolene er det to store leverandører, Microsoft og Google. Mesterfjellet har brukt løsningen til 

Google ifm. sitt iPad-prosjekt. Jordet skole har testet denne løsningen på pcer og Chromebooks. 

Løsningen til Microsoft vil utløse lisenskostnader. 

 

Analyse og utfordringer 

Erfaringene med Google (Google Apps For Education/ GAFE) har vært positive. Filene er tilgjengelig 

og systemet virker. Det er ekstra funksjonalitet i forhold til våre tradisjonelle løsninger. Tidligere har 

det vært usikkerhet knyttet til databehandleravtaler og risikoanalyser ved bruk av skytjenester. Dette 

er nå ryddet av veien og det er ingen juridiske problemer knyttet til det å bruke skytjenester. Larvik 

kommune har standard databehandleravtalen med Google og har utarbeidet en risikovurdering. 

 

Tiltak 

● Larvik kommune innfører GAFE for alle elevene i løpet av skoleåret 2015/ 16. 
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Tiltaksplan 2016-2019 
● Innfører 1:1 for alle elever i grunnskolen. 

● Lærernes kompetanse i enkeltprogrammer styrkes. 

● Lærernes bruker digitale verktøy i undervisningsvurderingen. 

● Lærernes kompetanse i klassestyring i teknologirike omgivelser styrkes. 

● iktplan.no er synlig i alle årsplaner. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet 

uavhengig av fag, så dette er alle læreres oppgave. 

● Arrangere mikrokurs for lærerne. 

● Bruke skolebasert kompetanseutvikling for å oppnå progresjon i lærernes kompetanse innen 

IKT. 

● Iktplan.no brukes aktivt. 

● Kartleggingsverktøy tas i bruk for å bedre kunne kartlegge elevenes digitale ferdigheter. 

● Større tilgang til utstyr for elever hever kompetansen. 

● Vurderer om man ønsker en løsning der man ansetter andre folk til å yte teknisk støtte på 

skolene og dermed frigjør IKT-ansvarliges tid til pedagogisk oppfølging av IKT. 

● Vurdere om det skal lages en instruks over oppgaver, eventuelt om vi skal operere med et 

slags minimum av tid man bruker på denne typen veiledning i en periode. 

● Arrangeres samlinger for de IKT-ansvarlige jevnlig. 

● Tilby de IKT-ansvarlige samlinger og kurs for å øke kompetansen. 

● Larvik kommune går over fra stasjonært til bærbart elevutstyr. 

● Larvik kommune velger en løsning der alle elever får hver sin digitale enhet i undervisningen. 

● Holde maskinparken for lærere oppdatert. 

● Erfaringene fra prosjektet på Mesterfjellet, gjør at man bør prioritere å satse på en løsning 

med iPad. 

● Planlegge å prosjektere videre kapasitetsutbygging for trådløst nett. 

● Planlegge innkjøp av utstyr. 

● Skifte ut gamle nettverkskomponenter samt montere antenner. 

● Larvik kommune innfører GAFE for alle elevene i løpet av skoleåret 2015/ 16. 
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Vedlegg 
● Strategisk plan for den digitale larvikskolen. 

● Estimert budsjett fra IT-avdelingen. 



Budsjett - 1 - 1 iPad i grunnskolen: Alle tall ex. mva

Antall enheter til elev: 4 980

Antall enheter til lærere: 600

Antall klasserom: 200

Investering: Enhetspris: Sum:

Apps 200,00kr                           1 116 000,00kr                     

Apple TV 600,00kr                           120 000,00kr                        

Kabeloverganger 200,00kr                           40 000,00kr                          

Kabling 3 000,00kr                        600 000,00kr                        

Trådløse antenner 5 000,00kr                        1 000 000,00kr                     

Nettversutstyr 15 000,00kr                      1 500 000,00kr                     

Opplæring av ansatte 30 000,00kr                      600 000,00kr                        

sum: 4 976 000,00kr                     

Drift: Enhetspris pr mnd Sum:

Leie av iPad 85,00kr                             5 691 600,00kr                     

NB! Kun estimerte priser og antall



 

 

 

Visjon og mål for den digitale Larvikskolen 2015-2018 
 
Visjon:  
Sm@rt digital skolehverdag 
 
Hovedmål:  
Økt læring med digitale verktøy 
 
Delmål elever: 

• Elever skal daglig bruke digitale verktøy i tråd med IKTplan.no og Kunnskapsløftet 

• Elevene skal ha god tilgang til digitale enheter. Enhetene skal alltid virke og skal hjelpe til å nå målet om 

økt læring og visjonene om å ha en smart, digital skolehverdag 

 
Delmål lærere: 

• Lærere skal bruke sin digitale kompetanse i undervisningen i tråd med IKTplan.no og Kunnskapsløftet 

• Lærere skal bruke IKT daglig for å kommunisere og arbeide sammen med ledelsen, kollegaer, elever og 

foreldre 

 
Delmål skoleledere: 

 Skoleledere skal ha nødvendig digital kompetanse for å kunne motivere lærere og elever 

 Skoleleder skal sørge for at lærerne har tilstrekkelig digital kompetanse 

 Skoleledere skal systematisk følge opp at IKTplan.no brukes på skolen og at den er synlig i 

årsplaner og undervisningen 
 
Delmål systemer/ skoleeier 

 Skoleeier har rutiner og verktøy for å sikre god og effektiv bruk av: Vokal, Puls, TQM, Oppad, 

Fronter, Skoleporten, PAS, Skolementor  

 Skoleeier legger til rette for nettbasert undervisning (e-læring, mooc) for lærere 

 Skoleeier og rektor har systemer for bruk av intranett, Internett og sosial medier for 

kommunikasjon, publisering og profilering 

 Skoleeier skal sikre effektiv og likeverdig fordeling av ressurser til teknisk support og 

opplæring 

 Skoleeier skal sikre effektiv og likeverdig fordeling av ressurser til pedagogisk veiledning 

 Larvik kommune har nettverk i alle undervisningsrom i alle skolebygninger 

 Skoleeier har alltid egnede digitale enheter tilgjengelig for elevene. Alle enheter virker hele 

tiden 



 

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. 

Aktiviteter i planperioden 2015 – 2018 

 

Visjon: Sm@rt digital skolehverdag               

Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy 
 

Elever     

Elever skal daglig bruke digitale verktøy i tråd 
med IKTplan.no og Kunnskapsløftet 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Elevenes kartlegges via IKTplan.no     

Elevene bruker digitale lærebøker og kladdebøker der det er 
hensiktsmessig og mulig. 

    

Adaptiv læring benyttes for å gi elevene muligheter til å trene på 
sitt nivå med rett oppgaver. (Eks. bruka av Kikora, Khan 
Accademy) 

    

Elevene gjennomfører Udirs Kartleggingsprøver for 4. trinn.     

Skolene legger til spørsmålene som dreier seg om IKT i 
elevundersøkelsen som gjennomføres hver høst. 

    

Skolen legger til rette så frivillige bevegelser Lær kidsa koding får 
innpass i skolene. 

    

 Foreldrene involveres av skolen i elevenes bruk av digitale 
verktøy. 

   

 Programmer som brukes på eksamen (tekstbehandler/ regneark/ 
Geogebra) brukes systematisk hele skoleåret for å forberede 
elevene til eksamen. 

   

 Elevene får tilgang til spillbaserte verktøy (Gamification).    

 Elevene har IKT-veiledere på skolen som bruker på pedagogisk og 
teknisk støtte til elevene. 

   

 Elevene får opplæring av alle frikjøpte programmer.    



 

 Elevene bruker frikjøpte digitale ressurser i sin undervisning. Det 
ligger en forventning om at programmene brukes ofte. 

   

 Elevene får ukentlige mattelekser i digitale systemer, F. eks. 
Kikora, Salaby og Creaza. 

   

 Elevene bruker video/ innlesing for å dokumentere 
leseferdigheter, uttale, språkferdigheter. 

   

 Elevene lager digitale bøker og presenterer sine arbeider i Wikis, 
på websider, i blogger ol. 

   

 Elevene kommuniserer digitalt med lærerne.    

     

Elevene skal ha god tilgang til digitale enheter 
og annet utstyr. Utstyret skal alltid virke og skal 
hjelpe til å nå målet om økt læring og visjonene 
om å ha en smart, digital skolehverdag. 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Elevene bruker skylagring. Elevenes dokumenter og arbeider er 
tilgjengelige på overalt. 

    

     

Lærere     
Lærere skal bruke sin digitale kompetanse i 

undervisningen i tråd med IKTplan.no og 

Kunnskapsløftet 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Det gjennomføres jevnlig kurs i emner/ systemer. Kursene kan 
ligge hver høst og vår. Lærerne gjennomfører opplæringen 
forskjellig nivå. Lærerne er trygge i bruken av digitale systemer. 

    

Lærerne deltar på kurs i nye programmer.     

Lærerne bruker egnede delingsarenaer (Websider, Intranett).     

Videopresentasjon brukes av lærere.     

Lærerne deltar i kollegaveiledning og lærende nettverk i digitale 

ferdigheter. 

    



 

IKT-ansvarlig på hver skole gir pedagogisk støtte til andre lærere. 
Skoleeier gir kurs for å støtte IKT-ansvarlige. 

    

Læreren synliggjør bruken av IKTplan.no ved planlegging av 
arbeids- og årsplaner. 

 Alle lærere 09/2015  

 Lærerne bruker digitale verktøy i vurderingsarbeidet.    

 Teknisk og pedagogisk support er lett tilgjengelig for lærere.    

 Lærerne får veiledning sammen med elevene i klasserommet.    

 Tid settes av på skolen fast og systematisk til erfaringsdeling.    

 Lærerne behersker og er med på å utvikle god 

undervisningspraksis i klasseledelse i teknologirike omgivelser.  

   

 Det er obligatorisk for lærere å bruke frikjøpte programmer.    

     

Lærere skal bruke IKT daglig i for å 
kommunisere og arbeide sammen med 
ledelsen, kollegaer, elever og foreldre 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Læreren har moderne og egnet utstyr til egen bruk.     

Lærerne har tilgang til mobilt utstyr til elevene. Datarom med 
stasjonært fases ut. Det mobile utstyret skal alltid virke og være 
lett tilgjengelig. 

    

 Lærerne bruker digitale verktøy i tråd med TQM i 
kommunikasjon med foreldrene. 

   

 Lærerne kommuniserer digital med elevene i undervisningen.    

 Lærere låser pc hver gang man forlater den.    

     

Skoleledere     
Skoleledere skal ha nødvendig digital 

kompetanse for å kunne motivere lærere og 

elever og lede den digitale utviklingen på 

skolen 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 



 

IKT-veileder er med i skolens ledermøter en gang pr mnd.     

Kartlegge og lage tiltak for hva som skaper motivasjon hos 
lærerne til økt bruk av IKT. 

    

Skoleledere deltar på IKT-samlinger lokalt og nasjonalt.     

Rektor deltar selv på kurs og konferanser med IKT som tema.     

Rektor deltar på SDU 2015.     

Rektor har digital skolevandring jevnlig.     

Rektor vektlegger digitale ferdigheter ved ansettelser.     

Skoleledere bruker Puls og Vokal systematisk i vurdering.     

Rektor har IKT som et eget punkt under medarbeidersamtalene.     

Sette av god tid i starten av skoleåret til å manifestere de digitale 
systemene skolene benytter. Bruke god tid ved endring av 
systemer. 

 Hvilke er det? 

 Hva bruker vi de til? 

 Hva er fordelene med dem? 

 Hva trenger vi ikke gjøre lenger? 

    

Lage en felles standard for larvikskolen. Et dokumenter av typen 
«Dette kan elevene forvente på skolene i Larvik kommune» lages 
og gjøres tilgjengelig for elever og foreldre. 

    

 Skoleledere legger til rette for og til dels krever digital 
kommunikasjon innad på skolen der det er hensiktsmessig.  

 Man presentere konsekvent på skjerm. Gjennomlesing 
skjer på pc på forhånd.  

 Lage digitale treffpunkt som lærerne bruker jevnlig, f. 
eks. Jammer og Google+ framfor mail.  

 Legge oversikter over personalmøter og andre 
årsplaner synlig i formater som gjør det naturlig å se, 
kommentere, dele, f. eks. Google Disk. 

 Bruker digitale verktøy, F. eks. OneNote som 
planleggingsbok for lærerne. OneNote kan også enkelt 
deles mellom lærere. 

   

 Bruke skolementor som bakgrunn for videre arbeid på skolen.    

 Ha årlig gjennomgang/ opplæring/ oppfølging av lokalt og 
sentralt innkjøpte programmer. 

   



 

 Skoleleder bruker IKT for å effektivisere.    

 Innkjøp av klassesett av engangsark og engangsbøker begrenses. 
Trening av denne typen foregår på en digital enhet.  

   

 Elevene på skolen får jevnlig og systematisk opplæring i digital 
dømmekraft. 

   

     

Skoleleder skal sørge for at lærerne har 
tilstrekkelig digital kompetanse 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Skoleledere sørger for at planleggingsdagene brukes aktivt til IKT.     

Skoleledere sørger for at skolen aktivt investerer i utstyr og 
software utover det som man sentralt deler ut. 

    

 Skolens ledelse bruker ressurspersoner med høy kompetanse til 
kompetanseheving. 

   

 Skolene skal ha ressurslærere i nettverk.    

 Ressurslærer deltar på kurs og konferanser årlig for å sørge for at 
skolen har kompetansen som trengs. Legge til rette for 
erfaringsdeling av det IKT-ansvarlige lærer. 

   

 Skoleledere setter av ressurser så lokale IKT-veiledere kan 
assistere lærerne. Dette kan gjerne i klasserommet sammen med 
elevene. 

   

 Skoleledere sender lærere til andre skoler for å få impulser ved 
behov. 

   

     

Skoleledere skal systematisk følge opp at 
IKTplan.no brukes på skolen og at den er synlig 
i årsplaner og undervisningen 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Skolens ledelse følger opp sitt ansvar for oppfølging av IKT på alle 
nivåer (at kommunikasjon fungerer, at rapportering/ kartlegging 
skjer, at systemer brukes, og at IKT-plan brukes og er 
implementert) 

    

 Skolene bruker fellestid til erfaringsdeling    



 

 Skolens ledelse setter av fellestid til erfaringsdeling og kursing av 
IKT 

   

     

Skoleeier/ system     
Skoleeier har rutiner og verktøy for å sikre god 

og effektiv bruk av: 

Vokal, Puls, TQM, Oppad, Fronter, Skoleporten, 

PAS, Skolementor 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Larvik kommune tilbyr og forventer at ansatte setter av tid til 
opplæring av nye systemer 

    

Nyansatte lærer får opplæring i IKT og alle systemene Larvik 
kommune ved oppstart 

    

Når man innfører nye systemer bør noen fjernes. Det bør 
formidles tydelig hva systemene skal brukes til. Enkle oversikter 
bør lages over hvilke systemer som brukes til hva. Man 
informerer tydelig på forhånd før innføring av nye systemer. Det 
lages klare linjer for hvem som er support for hva. Larvik 
kommune bør ha redaktørroller. 

    

Gode instruksjonsfilmer som gjør det lett å bruke systemene 
lages. 

    

IKT-biten følger ansvaret når en oppgave oppstår. Mange skoler 
er organisert sånn at man er avhengig av skolens IKT-ansvarlige 
for f. eks. å gjennomføre en Kartlegging eller følge opp nasjonale 
prøver. Den som har ansvar for gjennomføring/ oppfølging, tar 
også den digitale biten. 

    

     

Skoleeier legger til rette for nettbasert 

undervisning (e-læring, mooc) for lærere 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Larvik kommune deltar på UDIRs opplegg om videreutdanning      

Larvik kommune sender ut info om moocer til skolene     



 

Larvik kommune tilgodeser lærere som gjennomfører moocer 
eller andre nettbaserte kurs som ikke gir vekttall 

    

     

Skoleeier og rektor har systemer for bruk av 
intranett, Internett og sosial medier for 
kommunikasjon, publisering og profilering. 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Larvik kommune har systemer som sikrer trygg digital 
kommunikasjon mellom skole og hjem. 

    

     

Skoleeier skal sikre effektiv og likeverdig 
fordeling av ressurser til teknisk support og 
opplæring. 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Larvik kommune kartlegger og analyserer systemet med teknisk 
støtte på skolene. Vurdere om denne organiseringen er 
hensiktsmessig. 

    

     

Skoleeier skal sikre effektiv og likeverdig 
fordeling av ressurser til pedagogisk veiledning. 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Øremerke (tildele) sentrale midler til IKT-veiledning på skolene i 
en periode. I en periode på 2 år får man ressurser tilsvarende 1 
timer pr uke til IKT-veiledning. Disse skal ligge på toppen av 
ressursen som er gitt tidligere og skal ikke brukes til teknisk 
støtte. 

    

 Rektor sørger for at IKT-ansvarlige eller andre ressurspersoner 
kurs og deltakelses på NKUL, SDU for til enhver tid å være 
oppdatert på de siste trendene. 

   

     



 

Larvik kommune har nettverk i alle 
undervisningsrom i alle skolebygninger 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

IT-avdelingen lager en plan med mål om ha relevant trådløs 
dekning. 

    

     

Skoleeier har alltid egnede digitale enheter 
tilgjengelig for elevene. Alle enheter virker hele 
tiden. 

    

Aktiviteter felles for alle skoler Aktiviteter lokalt på skolen Ansvar Tid (Start slutt) Gjennomført 

Larvik kommune utarbeider en plan for strategisk og pedagogisk 
bruk av IKT i larvikskolen. En del av planen blir å kartlegge/ 
vurdere om kommunen har relevant infrastruktur og digitale 
enheter. 

    

Larvik har et «Digitalt skoleår», et fokus-år på IKT. Der skal 
læreren forplikte seg selv med å gjennomføre ulike digitale 
opplegg som en del av en felles satsing i Larvik kommune. 

    

 


