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Tabel 1: Stamdata for initiativ 3.1.b
Initiativnavn

Rammer for markedsbaserede distributionsplatforme til
digitale læremidler

Ministerium

Undervisningsministeriet

Institution

Styrelsen for It og Læring

Budget og finansiering

Der er afsat 500 mio. kr. til indsatsen for it i folkeskolen i
perioden 2012-2017.

Ansvarlig for statusrapportering

Lone Ring, Styrelsen for It og Læring

Formand for følge-/arbejdsgruppe

Jakob Harder, Styrelsen for It og Læring

Projektleder

Lone Ring, Styrelsen for It og Læring

Projektejer

Lone Ring, Styrelsen for It og Læring

Programleder

-

Starttidspunkt

1. januar 2012

Sluttidspunkt

1. september 2014

Øvrige kommentarer

Indsatsen for it i folkeskolen afsluttes med udgangen af
2017, men nærværende initiativ er afsluttet og kræver derfor
ikke længere kvartalsvis afrapportering.

Resultater
Etablering af rammer for markedsbaserede distributionsplatforme er en del af
indsatsen for it i folkeskolen, der har til formål at styrke og øge anvendelsen af it
og digitale læremidler som en integreret del af undervisningen i folkeskolen.
Distributionsplatformene har bl.a. til formål at gøre adgangen til de digitale
læremidler nem og overskuelig for elever og lærere og derigennem understøtte
øget og styrket anvendelse af it og digitale læremidler.
Der blev i januar 2013 udmeldt en minimumsmodel i form af en række krav, der
udgør rammerne for etablering af markedsbaserede distributionsplatforme. Der er
tale om en række minimumskrav, der primært omhandler standarder og services
samt krav til integration med digitale læremidler.
Inden for rammerne af kravene til de markedsbaserede distributionsplatforme har
markedet udviklet en række platforme, der hovedsageligt har fokus på læring,
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herunder at understøtte forberedelse, planlægning, undervisning og evaluering
(dvs. Learning Management Systemer (LMS)/læringsplatforme).
Der er pt. fire-seks distributionsplatforme på markedet, og der foreligger ikke
viden om, i hvilken grad kommunerne benytter sig af distributionsplatforme.
Hertil skal det bemærkes, at kommunernes anskaffelse af systemer til
understøttelse af undervisningen generelt skal ses i sammenhæng med
implementeringen af brugerportalinitiativet, der indgår i Aftalen om et fagligt løft af
folkeskolen og Strategi for digital velfærd. Opfølgning på kommunernes anskaffelse
og brug af systemer, der understøtter undervisningen, forventes derfor at ske i regi
heraf.
Økonomi
Der er afsat i alt 500 mio. kr. til indsatsen for it i folkeskolen i årene 2012-2017.
Der er ikke afsat midler til at finansiere nærværende initiativ, idet initiativet lægger
op til at sætte rammer for distributionsplatforme, som markedet udvikler.
Fremtidigt ejerskab
Indsatsen for it i folkeskolen løber frem til udgangen af 2017, og vil fortsat være
forankret i Styregruppen for it i folkeskolen, der består af
Undervisningsministeriet/Styrelsen for It og Læring (formand),
Finansministeriet/Digitaliseringsstyrelsen og KL. Økonomi- og
Indenrigsministeriet deltager som observatør. Styregruppen udarbejder
indstillinger til undervisningsministeren om udmøntningen af indsatsen.
Arbejdet med brugerportalinitiativet fra Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen og
Strategi for digital velfærd er ligeledes forankret i Styregruppen for it i folkeskolen.
I regi af dette arbejde pågår pt. en række afklaringer i relation til bl.a. standarder
og krav på undervisningsområdet. I dette arbejde er der opmærksomhed på den
udmeldte minimumsmodel og behovet for koordinering mellem de to initiativer.

