
Agenda for digital udvikling i Børn & 

Kultur  

Digitaliseringspolitikken for Esbjerg Kommune blev godkendt i 2018, og denne agenda er udarbejdet 

som et grundlag for implementeringen i Børn & Kultur. Agendaen skal ses som et dynamisk dokument, 

fordi det digitale område udvikler sig hurtigt både i den pædagogiske og administrative verden.  

I Børn & Kultur opfatter vi digitalisering som en vedvarende og kreativ proces, der bevæger sig fra 

design over implementering til drift og forfra igen. En succesfuld implementering kræver konstant 

opmærksomhed fra Børn & Kulturs ledelse, som går forrest i en kultur, hvor digitalisering fungerer som 

et værktøj, der styrker og støtter kerneopgaven, når det giver mening. 

Agendaen tager udgangspunkt i digitaliseringspolitikkens vision:  

Sammenhængende digitalisering gør os til en smart og effektiv kommune, hvor det er attraktivt 

at leve og drive virksomhed. 

I Børn & Kultur efterlever vi visionen ved at skabe sammenhængende, tværgående løsninger og fælles 

fokus i vores initiativer, der er opdelt i fire faglige udviklingsemner: Børn og unge, borgere, personale 

og administrative opgaver. Vi anskuer arbejdet med børn og unge i et 0-18 års-perspektiv. 

Vi er proaktive og tænker nyt for at ruste os til fremtiden, og vi er åbne for samarbejder på tværs af 

offentlige, kommunale og private aktører.  

 

  

 

Faglige udviklingsemner 

Børn og unge 

Vi skaber digital sammenhæng for børn og unge. Barnets digitale dannelse og læring begynder i 

dagtilbud, og i folkeskolen er de digitale redskaber en naturlig del af læringen og kommunikationen. 

Det støtter vores kulturtilbud op om. 



Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt børnene og de unge skal bruge digitale redskaber, men alene 

hvordan. 

1. Dagtilbud, folkeskoler og kulturtilbud understøtter digitale kompetencer 

og digital dannelse, herunder pædagogik, didaktik, etik og it-sikkerhed.  

 

Vi arbejder med følgende digitale kompetencer: 

• Kreativitet og innovation 

• Samarbejde 

• Kommunikation 

• Kritisk tænkning og problemløsning 

• Kodning 

Initiativer og fokus er rettet mod: 

• at udarbejde en beskrivelse af, hvordan vi arbejder med digital dannelse, læreprocesser og 

digitale kompetencer og værdier. Beskrivelsen skal sikre, at der er en rød tråd i barnets 

udvikling. Hvert fagområde (skole, dagtilbud og kultur) bidrager med input, der er målrettet sit 

eget fagområde.  

Beskrivelsen skal omsættes til praksis lokalt. 

• at iværksætte flere og bedre digitale muligheder, som understøtter vores arbejde i Børn & 

Kultur. 

2. Vi stiller de tekniske og digitale hjælpemidler til rådighed, der er behov 

for, så vi bakker børnene op i at blive så dygtige, som de kan. Det gælder 

eksempelvis i forhold til personlige læringsassistenter og 

sanseforstærkende teknologier. 

Initiativer og fokus er rettet mod: 

• at etablere et fælles kommunalt mobilt læringslaboratorium på tværs af aldersgruppen 0-18 år. 

• at styrke digitale læringsmiljøer: 

o Infrastruktur og teknik 

o Fysiske og digitale redskaber 

o Klasseværelser og børneopholdsrum, der understøtter digitale værktøjer 

Borgere 

I Børn & Kultur møder vi foruden børn og unge en lang række borgere i rollen som eksempelvis 

forældre eller brugere af vores tilbud inden for kultur. Over for dem skal vi sikre, at velfærden bliver 

udviklet og tilpasset, så de matcher borgernes præferencer og krav. Gode og brugervenlige 

selvbetjeningsløsninger bliver borgernes naturlige førstevalg, og de skal opleve en service, der er 

effektiv, gennemskuelig og målrettet den enkeltes behov. 



Det er vigtigt, at borgerne har mulighed for at få indsigt i og overblik over deres egne sagsforløb. Det 

kan vi støtte op om i systemer som AULA, Forældreportalen og projekt ”Borgernes adgang til egen sag”. 

1. Vi stræber efter, at borgerne kan finde nødvendige oplysninger og 

selvbetjeningsløsninger. 

Initiativer og fokus er rettet mod: 

• at dagtilbud, skoler og kulturtilbud i kontakten med borgerne aktivt støtter dem i at bruge de 

forskellige løsninger ved at guide dem til selv at finde dem. 

• at udnytte de kommunale ressourcer på en smartere måde, så passive ressourcer gøres til et 

aktiv for borgerne.  

Personale 

Det er et mål, at personalet i Børn & Kultur går forrest, når det handler at udvikle og sætte teknologiske 

løsninger i drift på børneområdet. Vi skal være gode til at omsætte teknologiske og digitale muligheder 

til en ny praksis i opgaveløsningen. 

Medarbejderne anvender de valgte digitale løsninger, og har de nødvendige kompetencer. 

1. Der sker en løbende kompetenceudvikling af personalet i digital 

dannelse og digitale læreprocesser, så personalet er opdaterede i forhold 

til teknologiske og digitale muligheder, og de forstår at omsætte det til 

praksis i hverdagens opgaver. 

Initiativer og fokus er rettet mod: 

• Kompetenceudvikling af personalet i digital dannelse og digitale læreprocesser: 

o Kendskab til digitale redskaber og viden om deres fordele og ulemper, og hvornår de 

kan anvendes. 

o Forstår hvilke behov hos brugerne, de forskellige digitale redskaber understøtter. 

o Evne til at understøtte læreprocesser digitalt og arbejde indgående med digital 

dannelse. 

2. Vi vil have miljøer, der giver mulighed for kreativitet og innovation, hvor 

vi samskaber fremtidens digitale løsninger. 

Initiativer og fokus er rettet mod: 

• at sætte rammerne for samskabelse, videndeling og udvikling af teknologiske og digitale 

løsninger og omsætte dem til ny praksis. 

• at styrke pædagogiske kompetencer hos lærere og pædagoger, så de kan skabe digitale 

læringsmiljøer. 



3. Vi vil etablere et beredskab, der sikrer, at personalet har de nødvendige 

redskaber til at løfte opgaven. 

Initiativer og fokus er rettet mod: 

• at etablere et beredskab, der kan håndtere dårlig digital opførsel og ulovlige handlinger på 

sociale medier 

Administrative løsninger 

Målet er at indføre effektive og sikre digitale løsninger, hvor medarbejderne kan finde relevant 

information, videndele og samarbejde på tværs. Det sker gennem mere sammenhængende og 

bæredygtige it-løsninger. 

Vi undersøger til stadighed, om administrative opgaver kan løses på en mere ensartet, sikker, 

sammenhængende, hensigtsmæssig og automatisk måde, hvor data kun indtastes en gang. Det skal 

være let at gøre det rigtige. 

Arbejdsprocesserne benytter tilgængelig data og åbner for ekstern brug af data inden for lovgivningens 

rammer. 

Vi omsætter manuel praksis til digital praksis og skaber derved tid til en høj kvalitet i løsningen af de 

komplicerede opgaver. 

1. Vi stræber efter en digital og automatisk behandling af ensartede rutine 

opgaver. Vi optimerer vores arbejdsprocesser for at udføre den bedste 

service, som samtidig sætter fokus på sikkerhed i den samlede løsning. 

Initiativer og fokus er rettet mod: 

• at analysere arbejdsgange løbende for hvert fagområde, så hvert fagområde er opmærksomt 

på, om der er uhensigtsmæssige arbejdsgange. 

• ved indkøb at sikre, at nye systemer lever op til fagområdets behov og it-tekniske krav og 

samtidig kan kobles sammen med andre systemer i det omfang, der giver mening for opgaven. 

Det sker i samarbejde med Digitalisering & It. 

2. De digitale og teknologiske muligheder skal understøtte en tidlig og 

sammenhængende indsats ved bekymring for et barns trivsel, sundhed, 

udvikling og læring. 

Initiativer og fokus er rettet mod: 

• digitalt at understøtte arbejdsgangene i Paradigmeskifte version 2.0. 



 


