Skýrsla UTstýrihóps

Inngangur
Vorið 2015 fékk sveitarfélagið Árborg styrk frá Erasmus + til eflingar
skólastarfinu í Árborg.
Ákveðið var að skipa þrjá hópa með mismunandi áherslur, einn þeirra var
hópurinn sem stendur að þessari skýrslu en það er hópur sem kynnti sér
upplýsingatækni í skólastarfi, bæði hér á landi og í skólum í Svíþjóð og
Danmörku.
Í hópnum voru:
Einar Guðmundsson, aðstoðarskólastjóri Vallaskóla – hópstjóri
Leifur Viðarsson, kennari Vallaskóla
Hermann Örn Kristjánsson , deildarstjóri Sunnulækjarskóla
Guðbjörg Kristjánsdóttir kennari Sunnulækjarskóla
Halldóra Björk Guðmundsdóttir kennari í BES
Íris Árný Magnúsdóttir kennari í BES
Már Ingólfur Másson kennari í Vallaskóla bættist síðar við hópinn.
● Markmið verkefnisins var að fá innsýn og skilning á notkun rafrænna
kennsluhátta í skólum í Danmörku og Svíþjóð.
● Öðlast tilfinningu fyrir áherslum skólanna í notkun upplýsingatækni í
skólastarfi.
● Fá tækifæri á faglegum samræðum við sérfræðinga sviði
upplýsingatækni og fái tækifæri til að sjá notkun á spjaldtölvum í verki
með skólaheimsóknum.
● Að hópurinn miðli sinni upplifun og noti þær upplýsingar sem fást úr
ferðinni til að efla kennsluhætti í rafrænu námi og búa til framtíðarsýn
í skólum sveitarfélagsins.

Hópurinn kom fyrst saman í september, að auki voru undirbúningsfundir í
október.
Föstudaginn 13.nóvember fór allur hópurinn í heimsókn í Norðlingaskóla og
Kópavogsskóla þar sem við fengum innsýn í rafræna kennsluhætti hjá þessu
skólum. Fimmtudagurinn 3.desember var öllum hópnum boðið á hina
glæsilegu Appleráðstefnu í Hörpu.

Kópavogsskóli
Kópavogsbær hefur undanfarið tekist á við risastórt verkefni er snýr að
snjalltækjainnleiðingu þar. Í bæjarfélaginu eru 9 starfandi skólar sem allir
taka þátt í innleiðingu á 1:1 Ipadverkefni. Hafa þeir verið að taka árganga
fyrir og gengur innleiðingin nokkuð hratt fyrir sig. UT hópurinn heimsótti
Kópavogsskóla og Björn Gunnlaugsson yfirmaður innleiðingarinnar og
spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar fór yfir verkefnið með okkur.
Þó hugmyndin um að kaupa tæki fyrir alla nemendur sé ekki eitthvað
sem við sjáum sem fýsilegan kost fyrir sveitarfélagið á næstu árum þá er
nálgun þeirra í Kópavogi spennandi. Þar var skipað teymi sem hefur haft
yfirumsjón með verkefninu og verið öllum kennurum til halds og trausts.
Skólarnir fengu ákveðið sjálfstæði þegar koma að því að velja hvaða kerfi
þeir vildu notast við í umsýslu, google, Office 365 eða Apple og völdu fjórir
skólar völdu google, 3 völdu office 365 og 2 voru í Apple leiðina. Skólarnir
sem völdu Office 365 eru allir búinir að skipta yfir í Google. Þeir hafa lent í
ýmsum hindrunum eins og von er en starfið hefur gengið vel og hratt fyrir
sig. Mikilvægt skref hjá þeim var að undirbúa kennarana vel og koma
tækjum í hendurnar á þeim fyrst og fá þá til að prufa sig áfram.
Kópavogsbær renndi svolítið blint í sjóinn með endurmenntun fyrir kennara
og ákvað að bjóða uppá námskeið á sumarfrístíma kennara en mæting var
vonum framar og jókst eftir því sem á leið.
Ýmislegt gott er hægt að læra af starfsháttum Kópavogsbæjar er
kemur að innleiðingu á tækjum og mikilvægast er þó stuðningurinn við
kennara og vilji stjórnvalda til breytinga.
Norðlingaskóli
Í Norðlingaskóla hefur upplýsingatækni verið stór hluti af náminu og þá
sérstaklega á unglingastigi. Norðlingaskóli er örugglega sá skóli sem var

fyrstur af stað í innleiðingu á spjaldtölvum og markvissri kennslu með
tækjum.
UT hópurinn heimsótti unglingadeild Norðlingaskóla fyrr um veturinn
og fékk að rölta um og fylgjast með því frábæra starfi sem þar fer fram.
Ragnar Þór Pétursson, kennari í skólanum, tók á móti okkur og sýndi okkur
verkefni sem nemendur höfðu verið að leysa, rölti með okkur um rýmið og
fór yfir með okkur hver markmiðin eru í kennslunni og hvernig það er að
virka. Hópurinn okkar var mjög hrifinn af því sem verið er að gera í
Norðlingaskóla og sjá að það má breyta hefðbundnu skólastarfi án þess að
það bitni á námi nemenda. Ragnar telur ekki að það þurfi að komast yfir
ákveðið magn af námsefni til þess að markvisst nám eða kennsla fari fram,
heldur á nemendum að líða vel og vera forvitnir í námi. Það er óhætt að
segja að það sé að heppnast í Norðlingaskóla og þeir nemendur sem við
töluðum við virtust nokkuð ánægðir með skólann og kennarana
Í janúar fór hópurinn síðan til Danmerkur og Svíþjóðar og heimsóttu 5 skóla
þar ásamt einu bókasafni. Skólarnir og safnið sem hópurinn heimsótti heita:
Högastensskolan
og 
Holstagårdsskolan
í Helsingborg

Enghavegårdskole
,
Katrinedalsskole
og 
Örestads gymnasyum
í

Kaupmannahöfn auk Örestads Bibliotek bókasafnið líka í Kaupmannahöfn
Danmörk og Svíþjóð
Skólarnir sem urðu fyrir valinu í Kaupmannahöfn og Helsingborg eru leiðandi
á norðurlöndum í innleiðingu á upplýsingatækni og snjalltækjum og hafa
verið vinsælir. Þá voru þeir líka spennandi kostir því þeir eru á mjög
mismunandi svæðum og þjónusta ólíka nemendahópa. Til dæmis þá eru um
60% nemenda í Högastensskolan innflytjendur en engir innflytjendur eru í
Holstagårdsskolan. Katrinedalsskole er svo eldri skóli í miðborg

Kaupmannahafnar í Vanlöse hverfinu meðan Enghavegardsskole er í
úthverfinu. Þá heillaði upplýsingatæknistefna og arkitektúr Örestad okkur
mikið og hugmyndafræði þeirra sömuleiðis.
Högastensskolan
Heimsókn í Högastensskolan þar sem Lise Lotte ásamt Jonas ICT
umsjónarmanni tóku á móti okkur og
flögguðu íslenska fánanum okkur til
heiðurs. Við fengum greinargóða og
gagnlega kynningu á kostum og
göllum og má nefna stýringu netþjóns
sem einn af upphafshnökrum þeirra
og kennara sem sýndu ekki áhuga á
vinnu með tölvur. Skólastjórinn hún
Lise Lotte lét þó ekki bugast. Lét
spjaldtölvurnar í hendur kennurum átta mánuðum áður en nemendur fengu
sín fyrstu tæki. Ef kennarar voru óöruggir í fyrstu og vildu aðstoð buðu hún
og Jonas fram þessa aðstoð og voru þá stundum inni í nokkrum
kennslustundum þangað til kennarar voru orðnir öruggir á notkuninni. Hún
hvetur til menntunar og í raun æfinga á tækin og vill að kennarar sínir séu
virkir í notkun þeirra. Við sáum mjög sniðug færanleg og létt vinnuskilrúm
sem mætti gjarnan nota og færa á milli borða ef plássleysi er í stofum fyrir
nemendur sem þurfa extra næði við
námið.
Tónlistarstofan var í gömlu
íþróttahúsi sem hafði verið
innréttað og þar uppi var smart
board fyrir nótur tvö
hljóðupptökuherbergi og stór salur

með úrvali hljóðfæra og nota nemendur I pad þar bæði í hljóðblöndun,
upptökur og nóturnar. Auk þess sem nemendur sömdu tónstef sem notað er
í lagi á bloggsíðu skólans sem er kölluð 
trello.com.
Nota það til að efla

tengingu heimilis og skóla og nefna að gott samstarf við heimilin bæði við
innleiðingu tækjanna við heimilin og eftir að vinna með þau er hafin sé
MIKILVÆG!.
1. 5. bekkur er með Ipad svo eru 6.10. bekkur með chromebook tölvur
sem eru penar tölvur með lyklaborði og snertiskjá. Þær eru mun ódýrari en
Ipad spjaldtölvur. Þá er miðað við að lyklaborðs kennsla sé hafin í 6. bekk og
krakkarnir eru þarna orðnir vanir að vinna með ýmis forrit en chrome
vélarnar eru þó takmarkaðri og miða við að krakkarnir noti og læri á forrit
t.d. til að skila verkefnum. Allir nemendur hafa þann kost að taka tækin með
sér heim en einnig er boðið upp á læsta skápa í skólanum þar sem hægt er
að geyma tækin og hlaða yfir nótt.
Í 9.bekk voru nemendur tveir saman í hóp og unnu verkefni í jarðfræði í
gegnum google.docs. sem þýðir að vinnan gat farið fram hvar sem var
hvenær sem var vegna þess að skjalið er í aðgengilegum gagnagrunni út frá
hvaða nettengdu tölvu sem er!! Google apps er mikið notað forrit í
Helsingborg og þá námsmatslega séð líka. Það eru útbúnar kennslustofur þar
inni sem nemendur gefa endurgjöf á og eru þær settar upp út frá
markmiðum sem kennari útbýr og eru nemendum sýnileg um leið og þau
vinna að þeim.
Teymin í kringum vinnuna með tölvurnar hefur gefið kennurum meira
sjálfstraust í því að segja frá verkefnum sínum og til að byrja með voru allir
skyldaðir að taka þátt í jafningjamati hjá hverju öðru innan teymis til að
segja frá a.m.k. einu verkefni sem þeir voru að vinna að. Þetta virkjaði alla í
því að leita að upplýsingum og finna leiðir til að vinna með Ipad og
chromebook tölvurnar. Í dag eru flestallir kennararnir orðnir jákvæðari og
almennt sé viðhorfið betra og allir í þeirra starfsstöð séu með þeim í liði. Það

voru t.a.m. 10 prentarar á starfsstöðvunum áður en innleiðingin hófst en nú
eru 2 prentarar!
Það eru um 700 nemendur í allt á nokkrum starfsstöðvum og tveir prentarar
einn svarthvítur og einn litaprentari! Jonas sem sér um ICT hjá
Högastensskolan kennir síðan 6 klst. á viku í ANIMATION FILM media tímum.
Nemendafjöldinn hefur farið úr 240 nemendum í 580 á 3 árum (yngsta
forskóladeildin ekki talin í þeirri tölu).
Spjaldtölvu vinnan er eðli málsins samkvæmt ólík eftir námsstigum en það
sem var gott var að t.d. allir kennarar í Helsingborg geta í gegnum mentor
kerfið hér úti sem heitir Unikum skoðað verkefni og námsmarkmið frá hver
öðrum. Það er hægt að vinna með markmiðin svo í google classroom
(kennslustofu á netinu) nemandi veit nákvæmlega hvaða markmiði hann er
að vinna að. Velur síðan þegar verkefnaskilum og lestri markmiðs er lokið að
hann vilji taka prófið. Lætur kennara vita sem annaðhvort lætur hann hafa
prófblað eða fær kóða hjá kennaranum sem hann þarf að slá inn til að prófið
opnist.
Sérstaklega var tekið fram hvernig þessi tækjakostur nýttist vel í vinnu með
tvítyngda nemendur. Mikið er um flóttafólk á svæðinu og hafa spjaldtölvur
með öllum þeim öppum og kennsluforritum sem þær hafa upp á að bjóða
hjálpað gífurlega til í allri aðlögun og eru krakkarnir snöggir að ná tökum á
tungumálinu með þeirra aðstoð.

Holstagårdsskolan
Skólastýran, Marie, tók á móti okkur í Holstagårdsskolan, þar var skipulagi
ICT mála skipt aðeins á annan hátt en þar voru rúmlega 400 nemendur.
Jona sem er ICT maðurinn hjá þeim í 50% starfi og síðan var ICT manneskja
fyrir hvert aldursstig sem var þrískipt líkt og tíðkast hérlendis. Í þessum

skóla var 1.5. bekkur með Ipad og eldra stig með Chromebook eða
fartölvur sem þau áttu sjálf.
Það sem þótti skemmtilegt að sjá var
nýting á opnum rýmum fyrir framan
bekkjarstofur. Árgöngum var skipt í
bekki en töluverð samvinna var á
milli bekkja sem unnu saman í
opnum rýmum. Kennarar voru einnig
til taks allan dagnn og tóku sér ekki
kaffipásu frá nemendum eins og við
þekkjum hér.
Mikið er um samþættingu námsgreina hjá þeim í verkefnum og dæmi um
slíkt er framleiðsla á skóm, samþætting stærðfræði og listgreina, þýðingar á
enskum textum og í kjölfarið er sýning. Í myndmennt eru notaðir
snertipennar og þar má líka bæta við lögum sem tengir tónmennt og
myndmennt saman. Garage band app er mikið notað í tónlistartímum og svo
hafa þau notað 
elevespel.se
í almennu námi. Hér tók Jona fram að netið

væri aðalatriðið sem samræmist því sem Jonas sagði áður frá. Strax á eftir
tiltók hann að menntun og áhugi kennara væri lykilatriði, það gæti hins
vegar reynst hindrun að ná öllum með. Lausnina sagði hann vera
endurmenntun. Hermann kennari við Holstagårdsskolan nefndi að ótti
foreldra væri yfirleitt tengdur vandræðum með notkun á tölvum heimavið.
Tónlistarkennari hjá þeim Mikki nefndi og ítrekaði við hópinn mikilvægi þess
að foreldrarnir væru með skólanum í liði þegar innleiðing upplýsingartækni
ætti sér stað. Hann lagði mikið uppúr að kennara yrðu að vera forvitnir um
nýja tækni og vera móttækilegir. Þegar kynning yngsta stigsins fór fram
voru gefnar hugmyndir að mörgum góðum gagnvirkum öppum á sænsku
sem hægt er að íslenska, framþróun í kennsluforritum á snjalltæki verður

örari ef notast er við snjalltækin. Eftirfarandi eru dæmi frá
Holstagårdsskolan:
● skolstil 2
● puppet pals 
(hefur hentað m.a. vel í sérkennslu)
● English basics
● Läs og forstå
● Stavningsle 2
● King of maths 
(virtist vera mikið notað í báðum skólum í Svíþjóð)

Í eldri bekkjum var notað Google

classrooms en öppin notuð í upphafi
skólagöngu á spjaldtölvurnar.
Kerfið sem unnið var eftir og líkist
mentor heitir Unikum. Hægt var að
samtengja markmið úr google
classroom við Unikum og má leiða
líkum að því að samskonar tenging
geti átt sér stað við mentorkerfið á
Íslandi. Eldri nemendur skólans taka þátt í að velja ,,bestu kennslustofurnar”
í google classroom og vinna kennarar uppsetninguna útfrá þessu góða
samstarfi við nemendurna. Jona og þeir kennarar og allir sem sátu fundinn
fyrir hönd Holstagårdsskolan voru sammála um að teymin í kringum
upplýsingatæknivinnuna og virkt samstarf við heimilin væru drifkrafturinn í
ferlinu.
KatrinedalsSkole í Vanlöse.
Jesper tók á móti okkur en hann er ICT starfsmaður skólans í 66%
starfshlutfalli, sem ráðgjafi/leiðbeinandi kennara, auk þess kennir hann 9
kennslustundir við skólann. Kennarar fá heilan dag með Jesper til að læra á
nýjan hugbúnað.

Hópurinn fékk frábæra kynningu um skólann þar sem Jesper átti hafsjó af
fróðleik handa okkur um upplýsingatæknina í skólanum og hvernig verið er
að nota spjaldtölvur sem eru fyrir nemendur frá 0.3. bekk (1.4. bekk á
Íslandi). Offline efni er mikilvægt fyrir yngri bekki og geta nemendur farið á
bókasafn skólans til að vinna í því. Síðan er Chromebook fyrir miðstig 5.7.
bekk. Þegar krakkarnir eru 1011 ára þá vilja þau sjá framþróun í
tækjamálum og vilja notast við lyklaborð. BYOD (Bring your own device) er
síðan í 8.10. bekk. Þessir sem eru ekki með sín tæki fá skaffað gömlum PC
tölvum frá skólanum. 8.10.bekkur notar eingöngu google classroom og eru
kennarar ánægðir með það kennslumiðlunarform.
Það eru um 1000 nemendur, 83 kennarar, 12 stuðningsfulltrúar og 46
kennslustofur. 28 nemendur eru í
hverjum

bekk

stuðningsfulltrúar

að

jafnaði,

eru

eingöngu

hjá þeim nemendum sem eru
með sérþarfir. AppleTv væðing er
í skólanum en bent var á að

Chromecast kosti 1/4 af verði AppleTv. Skólinn hefur farið í gegnum mikla
stefnumótun og unnið markvisst að innleiðingu tækja en innleiðingarferlið
tekur um 3 ár. Það eru um 70% þeirra nemenda sem koma með eigin tæki
og 30% sem fá notuð tæki frá skólanum. Til að byrja með var öllum
nemendum elsta stigs útvegaðar venjulegar fartölvur (komast inn á alla
netvafra í venjulegum) af þeim 120 sem nemendur fengu voru 30 starfhæfar
eftir eitt skólaár. Breytingin eftir að nemendum var boðið að hafa eigin tæki
er ótrúleg, en það eru innan við 10 tölvur sem eru að bila á ári.
Jesper talaði á það að netþjónninn skipti gífurlegu máli og stýring smáforrita
fer í gegnum kennara og hann, sem umsjónarmaður, tekur lokaákvörðun
með þau sem í tækin. En það eru ekki mikið meira en 10  15 smáforrit sem
væru í stöðugri notkun hverju sinni. Hann sagði einnig að skólinn væri ekki
með tryggingar á tækjunum og telur Jesper það ekki borga sig, nota heldur
peninginn í að kaupa tækin. Hulstrin eru dýr, en eru þess virði með yngri
börnin að leggja vel í þau, því þau eru ódýrara en tryggingar.
Skólinn er ekki nýr og því var rafmagnsúrræðum ábótavant þegar kom að
því að setja öll tækin í samband, en með snilldarlausnum í skápum í
stofunum (gamlir skápar sem eru vel nýttir með
tímastilltum innstungum) kom fljótt lausn á það!
Hann segir lykilatriði að hafa aðila í vinnu við
þetta. Í skólanum er engin heimavinna og skilja
því

nemendur

hleðsluskápunum.

tækin

eftir

Sniðugt

í
er

hleðslu
að

í

þegar

nemendur koma með tækin sjálfir, að elsta
stigið hafi þá skápa sem hægt er að læsa ef þau
vilja skilja þær eftir í skólanum. Fyrir miðstig er
"Farsímahótel" fyrir símana þeirra. Þau fá að

sjálfsögðu að nota þá ef kennarar óska eftir því. En elstu nemendurnir eru
beðnir um að geyma símana í töskunum sínum. Ef nemendur eru staðnir að
því að vera með símana þegar kennari hefur ekki óskað eftir því eru símarnir
settir til ritara þar sem þarf að nálgast þá eftir skóladaginn. Jesper lagði
áherslu á mikilvægi þess að kenna nemendum félagsleg samskipti á
vefmiðlum. Nemendur ættu að fá tækifæri til að þróa með sér tæknilæsi og
miðlalæsi og foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um hvað börnin eru að gera í
tækjunum.
Athyglisvert að börn í þessum skóla skoruðu hæst á algebruhluta í
samræmdum prófum í stærðfræði yfir Kaupmannahöfn. Líkleg skýring á því
er sú að algengt er að þegar nemendur hafa lokið við að vinna eftir
fyrirmælum

t.d.

stærðfræðiverkefni

stærðfræðismáforritum".

að

þau

fái

þá

að "leiki

sér

í

Dæmi um kennslustund í náttúrufræði þar sem

tæknin er notuð en þá er hópum skipt í tvennt/ spegluð kennsla. Nemendur
fara út og taka myndir, senda á samnemendur. Aðra vikuna vinna nemendur
tilraun, taka upp og klippa og koma því til skila. Ein vika fer í upptökur og
síðan ein vika í frágang. 4.5. bekkur fá tækifæri til að æfa sig legó edu og
nota það í tengslum við tölvurnar, búa tildæmis til vélmenni og fleira sem
stýrt er í gegum öpp.
Jesper ráðleggur nemendum að kaupa aðeins ódýrar tölvur, Chromebook en
þau eru þó alls ekki skyldug að versla þær. Hann styrkti mál sitt í okkar hóp,
varðandi t.d. Chromebook með því að segja það tekur tvö "klikk" að hreinsa
þessar vélar. Tölvan er ekki til þess að rúma gögn heldur geymast þau á
"skýi" (Google drive). Jafnframt benti hann á að það hefði reynst erfiðara að
kenna kennurum að minnka/hætta útprentun á meðan nemendur aðlöguðust
fljótt og merkilegt nokk, engin breyting orðið á starfsfólki og eldri kennarar
farnir að smitast. Í Katrinedalsskole er IT maður sem sér um viðgerðir og

Sveitarfélagið er með umsjón með netinu. Að öðru leyti sér skólinn um sig
sjálfur. Þar sem skólinn er með Chromebook fartölvur er mjög lítið umsýsla í
kringum þær. Þær keyra í gegnum skýjalausnir og aðeins eru tveir
músarsmellir

til

að

hreinsa

þær.

Hvað

kennslufræði

varðar

þá

er

markmiðssetning lykilatriði hjá þeim. Nemendur setja sér markmið til að
stefna að og eru tækin eingöngu til að hjálpa til við sjálfsmatið og að ná
settum markmiðum. Skólastjóri Katrinedalsskóla hvetur kennaraliðið til að
læra nýja hluti, þeir fá

eftirfylgni á netinu með endurmenntunina og

utanumhald um það.
Enghavegård Skole
Heimsóknin í Enghavegård skole var nokkuð ólík öðrum heimsóknum. Jörgen
sem er einn af kennurum skólans í UT teymi tók á móti okkur. Skólinn á
langa sögu um tölvuinnleiðingu í skólastarfi en heimsóknin gaf ekki til kynna
að um jafn markvisst starf væri að ræða og í öðrum skólum. Það mátti helst
merkja á því að kennarar höfðu hér mjög frjálst val um það hvort þeir nýttu
sér upplýsingatækni í starfi eða ekki. Það virtist hafa þau áhrif að sumir
kennarar gerðu það ekki.

Fyrsti þráðlausi beinirinn var settur upp í skólanum árið 1992 og í kjölfarið
voru fyrstu fartölvurnar fyrir nemendur keyptar. Fyrir
spjaldtölvuinnleiðinguna sem byrjaði vorið 2012 var stefnan sett á að vera
með eina tölvu á hverja tvo nemendur 21 leiðin. Vélar voru keyptar inn í
bekkjarsettum og var hver bekkur með að meðaltali 12 tölvur.
Þrálausa netið hefur verið styrkt til muna síðustu ár og er lykilforsenda
innleiðingar tölva í skólastarfinu, 86 beinar eða þráðlausir punktar eru
komnir í skólann og mynda þétt og stöðugt net sem hægt er að reiða síg á.
Í dag á skólinn um 125 PC tölvur og 764 ipad spjaldtölvur fyrir nemendur.
120 macbook tölvur eru aðgengilegar kennurum í skólanum en þeir hafa auk
þess allir aðgang að spjaldtölvu.
Skólinn hefur síðustu fjögur ár verð að innleiða Ipad spjaldtölvur. Fyrst um
sinn tvo fyrir einn, 21 leiðina
líkt og gert var með PC
tölvurnar í upphafi en eru nú
komnir með einn á mann, 11
leiðina. Skólinn nýtir
samfélagssjóð sem allir skólar
í Danmörku hafa aðgang að til
kaupanna en í upphafi
innleiðingar sá skólinn alfarið
sjálfur um að fjármagna
tækjakaupin. Skólinn greiðir
þó sjálfur allan kostnað við uppsetningu og rekstur þráðlausa kerfisins.
Næstu skref hjá skólanum er að skoða chromebook vélar. Það að hafa ekki
lyklaborð setur ákveðnar hömlur á verkefnavinnu, sér í lagi eldri nemenda.
Tilraun var gerð með bluetooth lyklaborð við Ipad en hún gaf ekki góða raun
og ákveðið að skoða chromebook í framhaldi.

Krakkarnir í Enghavegård skole þurfa að fara heim með tækin sín og hlaða
þau heima. Ef þau mæta með óhlaðið tæki jafnast það á við að hafa ekki
með sér námsgögn og það á raunar við um kennara líka.
Hlutverk kennara
Nokkrir kennarar hafa verið þjálfaðir sem sérstakir tæknimenn öðrum til
aðstoðar í daglegri vinnu. Kennarar í þessarri stöðu eru í 100% kennslu en
fá aukalega greitt fyrir tækniaðstoð og þátttöku í innleiðingu með þessum
hætti. Rashid, tölvuumsjónarmaður skólans er til staðar ef kennararnir ráða
ekki við þau verkefni sem eru í gangi.
Kennarar hér líkt og í öðrum skólum hafa verið misfljótir að aðlagast rafrænu
náms og kennsluumhverfi. Allir kennarar fengu þjálfun og kennslu við
meðhöndlun tækjanna áður en spjaldtölvu væðingin hófst og allir voru sáttir
við að fá frítt tæki í hendurnar til að vinna með. Það eru þó helst yngri
kennararnir sem nýta sér rafræna kennslu til fullnustu. Hinir sem eldri eru
kvarta yfir tímaleysi til endurmenntunar, finnst nemendur komnir framúr sér
og sjá ekki í í gegnum frumskóg smáforritanna sem standa þeim til boða á
AppStore. Þeir eru því fastheldnari á bókina og hefðbundnari kennsluhætti.
Tölvuumsjónarmaður
Rashid er eini tölvuumsjónarmaðurinn við skólann og ber hann ábyrgð á
þráðlausa netinu og tækjamálum skólans.
Það eru þrjú sýndarnet í skólanum. Nemendanet, starfsmannanet og svo
opið net fyrir gesti. Eldveggjum er stjórnað af sveitafélaginu en breytingar á
þeim eru framkvæmdar eftir óskum tölvuumsjónarmanns í hverjum skóla til
að koma til móts við þá vinnu sem unnin er á hverjum stað.

Nemendur og foreldrar geta leitað til Rashid með vandamál sem snerta
tölvur og tengingar. Helsta vandamálið sem hann stendur frammi fyrir er
langur biðtími eftir tækjum í viðgerð. Hann talaði um að 714 dagar væri
algengur tími. Skjáir brotna reglulega, það kostar skólann mikið fé og biðin
getur tekið á nemendur og kennara. Á síðasta ári var viðgerðarkostnaður
vegna tölvubúnaðar 120 þúsund danskar krónur. í dag er skólinn farin að
skaffa hulstur með öllum ipad spjaldtölvum til að draga úr skemmdum. Það
kom okkur á óvart að versta umgengnin og mestu skemmdirnar voru á
meðal elstu nemendanna. Það styður þá hugmyndafræði að elstu
nemendurnir mæti með sín eigin tæki eða hljóti styrk til að eignast sín tæki.
Daglegur rekstur og umsjón með ipad spjaldtölvunum hjá Rashid fer fram í
gegnum airwatch sem er sama umsjónarkerfi og hinir skólarnir voru að nota.
Í fyrstu var notað Apple configurator en airwatch þótti betri kostur í
samanburði. Skólinn hefur í sínu innleiðingarferli rekist á ýmis vandamál. Eitt
af því var varðandi notendareikninga og gagnageymslu. í dag eru allir
nemendur með appleId sem þeir búa til sjálfir og nota onedrive fyrir
gagnageymslu þar sem hver og einn hefur gagnasvæði upp á 1 terabæti

Annar tækjakostur
Skólinn virðist vel tækjum búin. Nemendur hafa aðgang að 3D prentara og
við fengum að sjá afrakstur vinnu við útprentun úr honum. Það er AppleTV í

öllum stofum og TV Cast var notað því samhliða. Í hverri stofu er einnig ein
PC tölva og gagnvirk snjalltafla.
Eftir að hafa farið um skólann og séð kennslu á öllum stigum fannst okkur
kennarar yngri nemenda hafa náð betri tökum á innleiðingu tækjanna í
kennslu. Nemendur virtust vita nákvæmlega hvers var ætlast af þeim og
hvaða reglur giltu um notunn tækjanna. Mörg smáforrit voru notuð
markvisst í kennsluna og greinilegt að kennarar voru búnir að samhæfa sig
og þjálfa í notkun þeirra.
Ørestad Gymnasium
Lars aðstoðarskólastjóri tók á móti okkur og fræddi okkur um skólann. Þetta
er stór skóli með 1130 nemendur og hefur vaxið gífurlega hratt ár frá ári
síðan hann var opnaður, en þetta er líka nýjasti framhaldsskólinn í
Kaupmannahöfn. Húsið
sem er einkar glæsilegt var
vígt árið 2007 og er allt
byggt í kringum
kennslufræðilega stefnu
skólans. Hann er með opin
rými í bland við lokaðar
stofur og flæði allstaðar á
milli. „Rauði þráðurinn“ í
skólanum er stiginn sem
tengir saman hæðirnar 4,
hann er lífæðin í skólanum
og allir, nemendur og starfsmenn, nota hann til að komast á milli stofa þar
sem engin lyfta er í boði fyrir nemendur nema nauðsyn beri til. Vinsældir

skólans hafa verið slíkar undanfarin ár að hann hefur fyrir löngu sprengt
utan af sér húsið og er nú kominn með viðbótar kennslurými í Fields
verslunarmiðstöðinni og hluti af íþróttakennslunni fer fram á
líkamsræktarstöðvum.
Stefna skólans hefur alltaf verið skýr hvað varðar innleiðingu á
upplýsingatækni og því þótti okkur fróðlegt að heimsækja hann og fræðast
um hvernig innleiðingin hefur gengið. Þeir hafa strax frá upphafi stefnt á að
vera vel tækjavæddur skóli og hafa farið ýmsar mismunandi leiðir varðandi
tækjakaup og innleiðingu. Lars aðstoðarskólaskólastjóri Örestads

Gymnasium fór með okkur í gegnum ferlið þeirra skref fyrir skref. Í dag er
stefnan sú að hjálpa nemendum að eignast tölvu með kaupleigusamningum
og eru þá í boði Macbook fartölvur. Þeir nemendur sem hafa ekki efni á því
að kaupa tölvur geta fengið lánaðar frá skólanum. Skólinn er staðsettur í
miðstéttarhverfi í Kaupmannahöfn og geta því ekki eins og Lars benti á
treyst á að allir nemendur geti útvegað sér tæki, því nokkuð er um
nemendur frá efnaminni fjölskyldum. Í dag er skólinn búinn að lenda á BYOD
stefnu þar sem nemendurnir velja sjálfir hvernig tæki þeir eru með. Hefur

það gefið góða raun í skólanum og býr skólinn orðið það vel að þurfa ekki
lengur að eiga tölvur og eru aðeins sex almenningstölvur eftir í honum
öllum. Skólinn auglýsir sig í dag sem 100% pappírslausan skóla þó Lars
aðstoðarskólastjóri viðurkenni það fúslega að það sé vel í lagt, í raun sé
hann um 97% pappírslaus þar sem nemendur þurfa ennþá að lesa nokkrar
bækur í yndislestri á pappír.
Nemendahópurinn skiptist upp í 43 bekkjardeildir sem deila saman
rýmum. Eins og áður segir er í skólanum blandað saman opnum rýmum og
hefðbundnum skólastofum. Kennarar skipta á milli lokaðra rýma fyrir
innlagnir og svo opinna fyrir vinnulotur. Nemendur geta fært sig á milli
svæða og eru nokkur svokölluð „cosy“ svæði með fatboy púðum og teppum
á gólfum þar sem þau geta slakað á og unnið. Hugmyndin þar er einföld.
Nemendurnir vinna vel þar sem þeim líður vel. Allt vinnuumhverfi skólans er
opið frá nemendarýmum og alveg upp í „stjórnendaálmuna“ en allt
skrifstofufólk skólans og þar með talið stjórnendur deila opnu rými,
kennararnir hafa þó aðgang að sérstökum fundarherbergjum ef þarf. Stærð
nemendahópsins hefur gert það að verkum að kennarar þurfa töluvert að
hugsa í lausnum. Skólinn hefur fyrir löngu síðan sprengt utan af sér
húsnæðið og aðsóknin er mun meiri en gert var ráð fyrir. Samnýting opinna
og lokaðra rýma er því mjög góð og mikið flæði á milli svæða.
Samliggjandi er grunnskóli og deila þeir útisvæði, það er nánast eingöngu
notað af grunnskólanum. Grunnskólinn er svo beintengdur bókasafninu sem
við heimsóttum líka.
Ørestad Bibliotek
Síðasta heimsóknin var í bóksafnið á Örestad.

Bókasafnið á Örestad er nýlegt og gegnir tvöföldu hlutverki. Annars
vegar sem hefðbundið bókasafn og svo sem menningarmiðstöð fyrir Örestad
svæðið.
Hugmyndafræðin á bak við safnið er ekki ólík skólasöfnunum sem við
fórum á safnið er virkur þátttakandi í samfélaginu og í raun leiksvæði fyrir
mikið af börnunum í hverfinu. Skipulagðir menningarviðburðir eru um nánast
hverja helgi og mikið af klúbbastarfssemi fer fram í húsinu. Má þar nefna
spilaklúbba og umræðuhópa. Safnið er í sama húsi og grunnskólinn í Örestad
og gegnir því um leið hlutverki skólabókasafns.
Það sem heillaði okkur fyrst og fremst við safnið er hugmyndafræðin á
bak við það. Gamlar hugmyndir um bókasöfn sem þurra og leiðinlega staði
er kastað fyrir róðra og safnið er samkomustaður og í raun það sem þeir
kölluðu „mediatek“ eða miðlunarsafn. Allt efni er aðgengilegt rafrænt og
bókaleitin fer fram í gegnum stór Eborð sem eru í raun risavaxnar
spjaldtölvur. Sú hugsun sem er gegnum gangandi með safnið er að það sé
aðgengilegt öllum og nýtist vel.

Samantekt
Hvað fannst okkur standa upp úr.
Lykilatriði í framkvæmd á þeim tillögum sem liggja fyrir eru að stjórnendur
sé virkir og sýnilegir í starfinu. Þá þurfa innviðir netkerfisins að vera traustir.
Gott þráðlaust net þarf að vera til staðar. Þá þurfa að starfa innan
Fræðslusviðs eða skólanna allra í það minnsta tveir kennarar í 50  75%
stöðu við innleiðingarferlið og þjálfun kennara. Besta raun hefur gefið að
hafa innan skólanna kennara í hlutastarfi við innleiðinguna. Fólk sem er þá
um leið með fingurinn á því í hvaða átt skólastarfið er að stefna og um fram
allt aðgengilegt fyrir þá kennara sem eru óöruggir.
Lokaorð
Hvað þarf að gera í Árborg.
Innviðirnir eru til staðar í skólum Árborgar. Undanfarin ár hefur þráðlaust
netsamband í grunnskólunum verið bætt til muna en þar má þó enn bæta
um betur. Ef Sveitarfélagið Árborg hefur virkilega metnað til þess að verða
leiðandi í UT kennslu á Íslandi þarf líka að taka skólastefnuna til gagngerrar
endurskoðunar með það sem markmið. Fjölbreyttir kennsluhættir og
innleiðing snjalltækja og annara lausna helst vel í hendur. Nú þegar er vilji
fyrir því innan skólanna að taka upp notkun á Google Classroom og er það
nú þegar notað töluvert í Vallaskóla og Sunnulækjarskóla og í
Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri er nýbúið að ljúka uppsetningu á
Google Apps for education. Þannig er hægt að auka til muna samvinnu milli
skóla og jafnvel skerpa á áherslum hvers skóla um leið.
Sveitarfélagið þarf um leið að marka sér stefnu hvað varðar
endurnýjun tækjakosts skólanna. Margar mismunandi leiðir hafa verið farnar
í þeim skólum sem við skoðuðum og er að ýmsu að huga hvað
tækjainnleiðingu varðar. Eins og staðan er í dag teljum við það ekki

fýsilegan kost að Sveitarfélagið Árborg kaupti tæki fyrir alla nemendur og
kennara en sveitarfélagið getur verið milliliður um hagstæð kaup á tækjum,
hvort sem er Ipad eða Chromebook.
Eftir vinnu vetrarins er það samdóma álit stýrihópsins að við eigum að leitast
eftir því að fá Chromebook tölvur á mið og elsta stig í grunnskólum
sveitarfélagsins.
Næstu skref og stefnumótun
Skólasamfélagið allt þarf að koma sér saman um stefnu í þessum málum.
Vallaskóli hefur verið leiðandi skóli á landsvísu undanfarin ár og hafa margir
skólar horft til þess starfs sem þar er unnið sem ákveðins leiðarvísis þegar
kemur að snjalltækjum og breyttum kennsluháttum. Innan skólans er
sérþekkingin til staðar þarf að nýta betur fyrir allt sveitarfélagið og á öllum
skólastigum. Innan stýrihópsins hefur líka orðið til töluverð þekking og er
það mat okkar að hann eigi að starfa áfram með Tölvudeild Árborgar að
stefnumótun í UT.
Skólaþróun á það til að vera hæg vegna ýmissa ástæðna. Stjórnendur,
kennarar og yfirvöld vilja oftar en ekki sjá hvernig nýjungar virka annars
staðar áður en stökk er tekið til róttækra breytinga.
Skólar Sveitarfélagsins Árborgar eru mislangt á veg komnir en innan
þeirra allra er vilji til breytinga. Síðastliðið ár hafa allir skólarnir þrír unnið
saman og stýrihópur þessi er einmitt sá kjarni sem hefur mikinn vilja til að
sjá breytingar í skólastarfi. Nú er Árborg í kjörstöðu að nýta sér þekkinguna
sem hefur myndast á getur orðið eitt af fremstu sveitarfélögum landsins í
skólaþróun. Nú stendur til að endurnýja skólastefnu Árborgar og miðað við
þá tækniþróun sem orðið hefur á síðastliðnum 10 árum er ekkert sem á að
standa í vegi fyrir stórum breytingum.

