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Mål for prosjektet, Digitale 
Læringsmidler 

Vi skal oppnå bedre og mer tilpasset læring for elever

Vi skal ha en god dialog med foresatte

Vi skal utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte

Vi skal ha en attraktiv arbeidsplass, felles kultur og tilhørighet

Håndtere administrative utfordringer på en bedre måte (anskaffelse, sikkerhet, 

personvern, lisensoversikt, etc.)



Elevens behov
Økt grad av tilpasset opplæring

Økt læringsutbytte og refleksjon rundt egen læring

Oppleve relevans til egen læring

Økt grad av selvfølelse og mestring

Oppleve økt grad av kreativitet

Bedre samarbeid elev – lærere og mellom lærere

Økt digital dannelse

Bidra til livsmestring



Forutsetninger for arbeidet
Følge lov om offentlig anskaffelser

Personvernlovgivningen (ny versjon med økte krav fra mai 2018)

Nasjonale og kommunale retningslinjer for digitalisering

Følge retningslinjene i Bærums digitaliseringsstrategi og 

arkitekturrammeverk

Følger prosjektveiviseren
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Ny forretningsmodell (Spotify, iTunes – 56 alt.)
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Visjon

Eleven får maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang

Lærer skal få et rikt tilfang på læringsressurser tilpasset eleven, som 
frigir tid til god læringsledelse.

Infrastrukturen sikrer læringsmidler med god informasjonssikkerhet, 
personvern og faglig kvalitet.

Forretningsmodellen sikre bærekraft i et åpent marked både for 
kommune og marked.



Videre prosess

Arbeidsgruppen fra foreløpig samarbeid bearbeider behov og målbilde
som skal presenteres.

Innspill, både fra leverandører og forskningsmiljøer;

1:1 møter høsten 2018

Eventuelt åpen temaworkshops rundt viktige problemstillinger som 
standardisering, jus, 

Konseptfase med valg

Planleggingsfase med anskaffelse



Tusen takk for oppmerksomheten


