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Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening  
 
 
Vedr. Høring over ny bekendtgørelse om pulje til styrket indsats for di-

gital dannelse af børn og unge 

 
 
Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at kommentere på 
ovennævnte bekendtgørelse. 
 

Frie Skolers Lærerforening hilser initiativet velkomment.  

  

Der er behov for at sætte fokus på børn og unges digitale dannelse, så de-

res forudsætninger for at kunne interagere hensigtsmæssigt og færdes sik-

kert på internettet styrkes.   

  

Inddrag repræsentanter fra de frie skoler  

Puljen udmøntes som tilskud til ét, samlet projekt, hvor målgruppen er børn 

og unge på tværs af skoletyper. Vi er glade for, at de frie skoler, efterskoler, 

frie fagskoler, 10. klasse mv. nævnes specifikt som målgruppe i bekendtgø-

relsens formålsbeskrivelse.    

Det er vigtigt, at denne opmærksomhed på de forskellige elevgrupper og 

skoletyper fastholdes i alle faser af projektet, og repræsentanter fra de frie 

skoler bør derfor inddrages i udvikling og gennemførsel af aktiviteterne. 

Inddragelse af lærerne og deres specialviden er afgørende for, at initiativer, 

undervisningsmaterialer og -forløb bliver af høj kvalitet, og at de enkelte 

elevgrupper oplever materiale og initiativer der er både relevant og engage-

rende. Som repræsentant for lærerne på de frie skoler vil vi i Frie Skolers 

Lærerforening også meget gerne inddrages og bidrage til projektet.  

  

Kompetenceudvikling af lærere på tværs af skoleformer  

Kompetenceudvikling af lærere er ligeledes en afgørende faktor for, at de 

udviklede indsatser, undervisningsforløb mv. også efter projektperioden 

anvendes og lever på skolerne til gavn for eleverne. Vi er derfor glade for, at 

lærerne fremhæves som én af projektets målgrupper, og vil pointere vigtig-

heden af, at tilbuddet også kommer til at omfatte lærere på de frie skoler.   
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Fokus på forældrenes rolle  

Børn og unges digitale dannelse er ikke alene et anliggende for skolen. Der 

er i forvejen stoftrængsel, og en særdeles bred vifte af samfundsmæssige 

opgaver som skolen og lærerne forventes at løse. Det må derfor fastholdes, 

at flere af projektets indsatser målrettes forældrene, der også bør spille en 

helt central rolle i styrkelsen af børn og unges digitale dannelse.   

  

 

Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed med yderligere kommen-

tarer eller for evt. spørgsmål. 
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