Fælleselevrådets Idékatalog til politikerne 2012:
På møde d.7/12 2012 valgte fælleselevrådet at prioritere forslagene i sidste års Idékatalog
yderligere for at give politikerne et tydeligt signal om, hvad der er mest brug for at fokusere på.

I 2011 skrev Fælleselevrådet således om it‐problemer:
Forbedring af skolerne it‐standard
Ca. 35% af de forslag, som grupperne på mødet prioriterede, handlede om it‐situationen
på skolerne. Der var et meget markant ønske om flere og nyere computere, forbedret
trådløst netværk på alle skoler (incl. fejlretning på de skoler, hvor det ikke fungerer).
Der var også et markant ønske om printeradgang fra elevernes egne computere.
Næsten alle grupper prioriterede Smartboard i alle klasser, så der er mulighed for
præsentation og fremlæggelse her og nu.
Fælleselevrådet har på flere møder drøftet mulighed for sikker opbevaring af private
ejendele herunder egne computere. Tidligere har der været ønske om aflåselige
garderobeskabe, men på dette møde fremkom forslaget om, at man i forbindelse med
indkøb af nye skolemøbler, indkøber borde med aflåselig pult i stedet for skabe.
Fælleselevrådet påpeger også behovet for, at lærerne uddannes til at inddrage it i
undervisningen.
Status 2012:
Det helt store problem lige nu er manglende båndbredde – internetforbindelsen er inden
for de seneste måneder blevet markant langsommere, så langsom at det på flere skoler
ikke er muligt




at anvende digitale læremidler
at se filmklip uden gentagne afbrydelser
at foretage opslag på ordbogen.com fx til terminsprøver uden meget lange svartider

På et møde tidligere på året har fælleselevrådet drøftet regeringens og KL’s udspil om, at elever
fremover selv skal medbringe eget it‐udstyr. Det var fælleselevrådets holdning, at det er en god idé,
at elever medbringer eget udstyr, hvis det er muligt. Men skolen skal hjælpe med udstyr til de
elever, som ikke selv kan medbringe. En bekymring er, at det i enkelte tilfælde vil kunne føre til
mobning af de elever, som ikke selv kan medbringe it‐udstyr.
Fælleselevrådet ser et stort potentiale i en mere digitaliseret undervisning ‐ It kan blive en stor
hjælp for alle – både fagligt svage og stærke elever.
De fleste elever foretrækker at arbejde med it – fx informationssøgning, digital kommunikation,
undervisningsprogrammer, kreative fremlæggelser, spil med relevans, forskellige samarbejds‐ og
undervisningsmetoder m.m.

Undervisningen bliver sjovere og mere varieret, når man kan inddrage film, lyd, spil m.m. via nettet.
MEN alt dette kræver et hurtigt og stabilt trådløst netværk samt en internetforbindelse med den
nødvendige kapacitet!

I 2011 skrev Fælleselevrådet således om vikarsituationen:
Kommunalt vikarkorps af faglærere, som kan undervise i fx tysk, fransk, fysik og
matematik i overbygningen.
Fælleselevrådet ønsker mere kvalificerede vikarer i overbygningen, som også kan undervise
i fx tysk, fysik, fransk, matematik, engelsk på et relevant niveau. En mulig løsning kunne
evt. være et kommunalt vikarkorps af faglærere.
Status 2012:
Der er brug for en holdningsændring til vikartimer – både hos elever, vikarer og
skoleledelse. Fælleselevrådet ønsker, at skolerne ansætter mere kvalificerede vikarer, som
kan tilbyde en fagligt kvalificeret undervisning – også i overbygningen. Gerne faste lærere
som vikarer, dette fremmer indlæringen, da mange elever har mere respekt for kendte
lærere frem for helt unge uuddannede vikarer.
Fælleselevrådet opfordrer igen til, at der ansættes et korps af uddannede lærere, som kan
varetage undervisningen på forsvarlig vis også i tysk, fysik, matematik og engelsk i
udskolingen ‐ specielt når lærere er langtidssygemeldte.

Idékataloget 2012 er udarbejdet af formand Mikkel Nimgaard Schultz, næstformand Line Andersen,
sekretær Lucas Zukunft og skolekonsulent Inge Merete Nielsen på baggrund af udsagn på
Fælleselevrådsmøde d. 7/12 2012.
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