
Vi kobler viden i inddragelsesprocesser
Digitalisering er en del af forvaltningen Økonomi og Administration. Der er 23 medarbejdere, som arbejder for at lave de bedste digitale løsninger og 

understøtte organisationens kerneopgave med baggrund i Børn og Unges digitaliseringsstrategi. Vi har især haft fokus på, hvordan vi får viden fra 

vores brugeres hverdag i dagtilbud, skoler og fritid koblet sammen med den faglige viden vi har i digitalisering for at understøtte god implementering af 

nye digitale løsninger.  
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VORES FUNDAMENT

• Møder ca. hver 2. måned for den 

samlede gruppe af 

ressourcepersoner, sektionsledere, 

kontorchefer og forvaltningschef i 

forvaltningen Økonomi og 

Administration. 

MÅLET MED ÅR 1

Digitalisering har i år 1 haft et særligt fokus på at 

arbejde med samarbejdsstrukturer og relations 

skabelse såvel i forhold til fællesfunktionerne som i 

forhold til skoler og institutioner.

Vi har løbende drøftet hvordan vi kunne forbedre og 

styrke vores samarbejdsstrukturer og herunder haft 

fokus på kommunikation og inddragelsesprocesser i 

vores projekter.

Når vi organiserer inddragelsesprocesser i 

Digitalisering er vi opmærksomme på, at samarbejde 

med de forskellige enhederne. Vi ønsker at få mange 

forskellige spillere på banen, så vi tilsammen har en 

bred vifte af erfaringer.

I Digitalisering har vi brug for hinanden for at løse 

vores opgaver. Vores opgaver er ikke løst med, at vi 

gør vores del. Opgaven påvirkes af, hvad andre gør, 

og vi er først i mål, når det har værdi, for dem der skal 

bruge det.

HANDLINGER DER SKABTE 

LÆRING

I Digitalisering har vi arbejdet med samarbejde og 

synlighed. Konkret i form af at arbejde med 

inddragelsesprocesser, herunder fx dialogmøder med 

alle skoler i forbindelse med 1:1 projektet på skolerne, 

hvor vi i samarbejde med Pædagogisk Afdeling 

systematisk gennemførte dialogmøder med alle skoler 

forud for at skolerne skulle overgå til Chromebooks i 

skoleåret 2020/21

Opsamlingen fra disse møder har givet os stor viden 

og læring i forhold til de lokale udfordringer og i forhold 

til at kunne designe en implementeringsproces for 

udbredelsen af computerne til skolerne.

Herudover har vi arbejdet med synlighed på Intra i 

form af en afdelingsside, hvor man kan se beskrivelser 

af afdelingens medarbejdere og deres opgaveområder.

Sammen med de administrative fællesskaber har vi 

etableret et digitaliseringsforum, som vi anvender 

konkret i drøftelsen af vores mange projekter. 

PERSPEKTIVER PÅ NÆSTE 

SKRIDT

I den kommende periode vil Digitalisering arbejde med 

yderligere styrkelse af samarbejds- og 

inddragelsesstrukturer. Vi har en lang række projekter, 

som har stor betydning for det lokale arbejde, herunder 

Chromebooks til skoler og Dagtilbud, AULA på 

dagtilbud, arbejdet med G-suite som den pædagogiske 

IT-platform osv.

I disse projekter arbejder vi konkret med, hvordan vi 

kan sikre involvering og inddragelse, såvel på tværs i 

Fællesfunktionerne og i forhold til institutionerne.

Konkret vil det ske igennem følgegrupper, lokal 

tilstedeværelse, deltagelse i leder- og netværksmøder. 

Herudover vil vi skulle arbejde med digitale 

mødeformer og informationsmetoder, særligt i lyset af 

Corona-situationen. Det dækker over webinarer, større 

onlinemøder og onlinekurser.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Har du lyst til at spørge, dele skabeloner eller andet, så er du mere end velkommen til at kontakte vores 

ressourceperson eller vores leder:

Ole Hersted

mail: ohh@aarhus.dk


