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Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. 

Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år. 

Med udgangspunkt i den stigende digitalisering og de nye kommunikationsformer, er det 
nødvendigt, at børnene kan navigere i en digital verden. 

Målet med den vedtagne strategi er, at sikre at børn og unge i dagtilbud og skole tilbydes et 
læringsmiljø i dagtilbud og folkeskole, hvor digitale læringsmidler bidrager til børn og unges 
læring. Man ønsker også, at denne strategi kan være med til at binde dagtilbud og folkeskole 
endnu tættere sammen. 

I Området er områdeleder Penille Hagemann Nielsen overordnet ansvarlig for Medie og 
Læringsstrategien. Hun indkalder til Zonemøder med skole og klub, hvor forventninger og mål 
afstemmes og nye strategier for de 2 byer lægges. Der afholdes 2 årlige møder. 

De daglige ledere er ansvarlige for arbejdet i den enkelte institution og kan vælge at lade sig 
understøtte af udvalgte medarbejdere i deres personalegruppe, som kan hjælpe og inspirere 
resten. 

Denne strategi er opdelt i følgende indsatsområder: 

- Børnene 

- Medarbejderne 

- Forældrene 

Børnene: 

I henhold til lovgivningen omkring Lærerplaner skal børn introduceres for it. Med 
Medielæringsstrategien ønsker man at understøtte de læringsmål dagtilbud og skole i Egedal 
kommune arbejder med. I Medielæringsstrategien har man særlig fokus på de mobile enheder, 
som man forventer på bedre vis kan understøtte børnenes læring. Målet for området er, at 
børnene ved skolestart er fortrolige med brug af Ipads. Hver institution har et antal børne 
Ipads. 

- Den enkelte institution skal påtænke muligheder, hvor Ipad kan bruges i de 
pædagogiske aktiviteter 

- Som udgangspunkt er børnenes anvendelse af Ipad efter aftale med en voksen. 

- De Apps som anvendes er udvalgt af personalet, før de bruges sammen med børnene 



- Der vil i det løbende samarbejde med skolerne i Ganløse og Slagslunde komme Apps til, 
som vil understøtte børnenes viden og udvikling ved skolestart. 

Medarbejderne: 

Vi er som arbejdsplads ansvarlig for at kompetenceudvikle medarbejderne, så de kan navigere 
i en digital virkelighed. Med udgangspunkt i skolernes erfaring med Ipad til alle medarbejdere 
og effekten af denne investering, har vi i Område Ganløse/Slagslunde valgt, at alle 
medarbejdere i området i 2013 har fået en Ipad som personligt arbejdsredskab, så de bliver 
fortroglig med den.  

- Der har været afholdt introduktionsforløb for brug af Ipad på flere niveauer 

- Der afholdes opfølgende erfaringsforløb 2 gange årligt. 

- Det skal undersøges, om kommunikationen i personalegruppen kan forbedres ved brug 
af nye kommunikationsplatforme ved hjælp af Ipad. 

- Det skal undersøges om hjælperedskaber, evt. lukkede vagtplanssystemer kunne 
afhjælpe personalegruppen i hverdagen 

- Der skal være åbenhed for nye muligheder, som Ipaden kan bibringe 

- Mobile enheder som værktøj i den pædagogiske planlægning og udførelse ønskes som 
en naturlig del af det daglige arbejde 

Forældrene: 

Der skal arbejdes med forklaringer på, hvordan digitale midler hos os bruges som 
læringsredskab i det daglige arbejde. Forældrene skal inddrages i processen for at skabe 
forståelse og viden om virkningen af arbejdet, men også for at understrege, at der her ikke er 
tale om spillemaskiner til pacificering af børn. 

- Der orienteres på efterårets forældremøder om redskabet, om hvordan den enkelte 
gruppe bruger den i hverdagen. 

- Der er synlighed omkring, hvilke Apps, der bruges i det daglige arbejde med børnene.


