Den 22. december 2016

Til producenter som ønsker deres digitale læremidler tilskudsberettiget i 2017
Som varslet i forbindelse med udmøntningen af tildelingskriterierne for puljen i 2016 skal alle digitale
læremidler i 2017 leve op til samtlige tildelingskriterier uanset oprindeligt godkendelsestidspunkt. Den
1. januar 2017, når der ikke længere gives tilskud på baggrund af kriterierne for 2016, fjernes derfor
flueben-symbolet fra de digitale læremidler, der er tilskudsberettigede efter disse kriterier.
Denne vejledning er primært til producenter, der har haft tilskudsberettigede læremidler i 2016.
Der er jf. tidligere udmelding (tilsendt orienteringsbrev) samt på vores vejledningsside orienteret om
tildelingskriterier gældende for 2017.
Nedenfor gennemgår vi de nye felter på Materialeplatformens registreringsside, som skal udfyldes. Disse er vist her: http://materialeplatform.emu.dk/itifolkeskolen/opmaerksomhedsfelter_2017.pdf
Nye krav i 2017
I 2017 indføres et nyt krav om, at det digitale læremiddel skal anvende UNI•Login, såfremt indlogning
er nødvendigt. Angivelsen af, hvorvidt læremidlet anvender UNI•Login foregår ved, at producenten
tager stilling til det nuværende felt vedr. autentifikationssystem. Feltet skal være udfyldt med ’Ja’ og der
skal samtidig også være sat markering ved valgmuligheden ”UNI•Login”:

Ved kontrol af læremidlet testes der for, om der kan logges på med UNI•Login.
Der kan med fordel åbnes op for STILs testlogins (alle tilknyttet klassen 8.A) som følger:

Derudover indføres et nyt krav om, at det digitale læremiddel skal understøtte it-standarderne DKLOM, DK-Cartridge og DK-LTI. Der gælder følgende krav til det digitale læremiddel for understøttelse af de tre standarder:


DK-LOM: Understøttes ved, at det digitale læremiddel registreres på Materialeplatformen, jf.
krav nr. 8. I den forbindelse skal der tages stilling til nedenstående nye felter vedr. CC-licenser:
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DK-Cartridge: Kræves kun af det digitale læremiddel, der indeholder en funktion til eksport af
læringsindhold (fx læringsforløb). Dvs. kravet gælder ikke, hvis forløb skal afvikles i egen portal/eget system. Angivelsen af, hvorvidt læremidlet understøtter it-standarden DK-Cartridge foregår ved, at producenten tager stilling til et nyt felt på registreringssiden navngivet: ”Kan det
digitale læremiddel eksportere læringsindhold?”:

Både ”Ja” og ”Nej” accepteres.
Hvis feltet udfyldes med ’Ja’, skal der samtidigt være sat markering ved valgmuligheden ”DKCartridge standarden”.



DK-LTI: Kræves kun af det digitale læremiddel, der kan returnere et resultat eksternt til fx læringsplatforme. Angivelsen af, hvorvidt læremidlet understøtter it-standarden DK-LTI foregår
ved, at producenten tager stilling til et nyt felt på registreringssiden navngivet: ”Kan det digitale
læremiddel returnere et resultat eksternt?”:

Både ”Ja” og ”Nej” accepteres.
Hvis feltet udfyldes med ’Ja’ skal der samtidigt være sat markering ved valgmuligheden ”DKLTI standarden”:
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Visning af læremiddel som tilskudsberettiget på Materialeplatformen
Når det digitale læremiddel er registreret, kontrolleres registreringen af Styrelsen for It og Læring. Når
kontrollen er gennemført, og hvis kravene er opfyldt, vises det digitale læremiddel som tilskudsberettiget på Materialeplatformen ved hjælp af et flueben-symbol. Indtil da vises det digitale læremiddel på
Materialeplatformen uden denne markering.
Det forventes at mange producenter registrerer eller opdaterer registreringer af digitale læremidler omkring årsskiftet 2016/17. For at undgå at nogle digitale læremidler stilles bedre end andre grundet længere sagsbehandlingstid i denne periode, vises de tilskudsberettigede digitale læremidler første gang på
Materialeplatformen primo februar 2017.
Det er løbende muligt at registrere digitale læremidler, og det må derfor forventes, at listen over tilskudsberettigede digitale læremidler udvikler sig løbende. Der er gjort opmærksom på ovenstående i
vejledningen rettet mod kommuner og skoler.
Kontaktoplysninger vedr. registrering på Materialeplatformen
Spørgsmål vedr. registrering på Materialeplatformen rettes til Undervisningsministeriet/Styrelsen for It
og Læring
Kontaktperson: Niklas Grønlund Lind
E-mail: materialeplatform@stil.dk
Telefon: 89 37 66 16
Kontaktoplysninger vedr. administration af puljen
Spørgsmål vedr. administration af puljen kan rettes til Undervisningsministeriet /Styrelsen for It og
Læring
Kontaktperson: Bitten Kathrin Bliesman
E-mail: itifolkeskolen@stil.dk
Telefon: 35 87 85 29
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