Den 20. juni 2012

Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler
Der er afsat en central pulje til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i forbindelse med
satsningen på øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. På www.uvm.dk/itifolkeskolen
er der yderligere oplysninger om indsatsen og puljen til støtte til indkøb af digitale læremidler.
Denne vejledning er gældende for 1. juli 2012 til 31. december 2012 og er rettet både mod
kommuner/skoler og producenter af digitale læremidler. Udmøntningen i 2013 sker efter andre
kriterier.
Vejledningen indeholder tre dele:
1) Generel beskrivelse af hvordan midlerne i puljen udmøntes og hvilke tildelingskriterier, der skal
opfyldes for at få del i puljemidlerne
2) Vejledning til kommuner/skoler ift. indkøb af digitale læremidler og udbetaling af tilskud
3) Vejledning til producenter af digitale læremidler
Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne
for 2012.
1) Udmøntning af midlerne i puljen
Trækningsret, tilskudsloft og overførselsadgang
Kommunen kan opnå statsligt tilskud til indkøb af digitale læremidler. Det kræver at
tildelingskriterierne for 2012 er opfyldte og at kommunen medfinansierer indkøbet af digitale
læremidler svarende til det statslige tilskud.
Puljen udmøntes som en trækningsret. Dvs. at den enkelte kommune får adgang til en andel af de
midler, der er afsat i 2012. Kommunens andel er beregnet på baggrund af elevtallet i kommunens skoler
pr. 5. september 2010 og udgør i 2012 ca. 85 kr. pr. elev. Kommunens andel af midlerne i 2012 udgør
et tilskudsloft for kommunen. Kommunens tilskudsloft for 2012 udmeldes i et tilskudsbrev sendt
direkte til den enkelte kommune.
Der skal ikke forud for indkøb af digitale læremidler indsendes en ansøgning for at opnå tilskud, idet
der er tale om en trækningsret.
Efter indkøb skal der indsendes dokumentation (se krav til dokumentation i afsnit 2), hvorefter 50
pct.af kommunens udgift refunderes, dog maksimalt op til kommunens tilskudsloft.
Kommunen administrerer fordelingen af tilskud til kommunens skoler. Kommunen kan frit prioritere
tilskuddet mellem kommunens skoler f.eks. ift. særlige indsatsområder, profilskoler mv.
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Tilskuddet i 2012 kan anvendes til indkøb af digitale læremidler fra og med 1. juli 2012 til og med 31.
december 2012. Indkøbet skal således forfalde til betaling indenfor denne periode for at kommunen
kan opnå tilskud.
Evt. resterende midler på kommunens trækningsret, som kommunen ikke anvender i 2012, kan
overføres til 2013. Overførselsretten gælder kun 2012-midlerne med baggrund i den sene udmelding.
Dog udmøntes midler, der overføres til 2013, efter 2013-kriterier.
Tilskuddet kan anvendes til indkøb af digitale læremidler på flerårige aftaler (f.eks. licensaftaler), men
der kan kun opnås tilskud til den del af udgiften, der forfalder til betaling i perioden 1. juli 2012 til 31.
december 2012. Der kan ikke forventes overensstemmelse mellem tildelingskriterierne i 2012 og 2013,
hvorfor tilskud til udgifter, der forfalder til betaling i efterfølgende regnskabsår, ikke kan garanteres.
Tilskuddet kan anvendes til indkøb af digitale læremidler i samarbejde med en eller flere kommuner
f.eks. med henblik på volumen- eller mængderabat. I dokumentationen skal udgiften dog kunne
henføres til den enkelte kommune.
Tildelingskriterier for 2012
De digitale læremidler, der opfylder tildelingskriterierne, er markeret på UNI-C’s online-katalog over
digitale læremidler, Materialeplatformen.
I 2012 skal nedenstående tildelingskriterier alle være opfyldt for at opnå tilskud.
1. Det digitale læremiddel skal være online-baseret, interaktivt og være produceret til anvendelse i
læringsøjemed i grundskolen
2. Det digitale læremiddel skal være målrettet dansk, matematik, naturfaglige fag eller engelsk
3. Det digitale læremiddel skal være registreret i UNI-C’s online-katalog over digitale læremidler,
Materialeplatformen
4. Kommunen og skolerne skal indgå i evaluering af effekten af de digitale læremidler
Tildelingskriterierne – herunder hvad kriteriet om at indgå i evalueringen indebærer - uddybes i bilag 1
til vejledningen.
Kontrol af de digitale læremidler
De digitale læremidler, der opfylder tilskudsbetingelserne, er markeret på Materialeplatformen.
Det er Ministeriet for Børn og Undervisning/UNI-C, der administrerer markeringen af de digitale
læremidler på Materialeplatformen og vurderer, hvorvidt tildelingskriterierne (1-3) er opfyldt på
baggrund af oplysninger fra producenterne. Hvis kommunen/skolen finder digitale læremidler, hvis
registrering ikke er korrekt bedes kommunen/skolen kontakte UNI-C (se kontaktoplysninger bagerst i
vejledningen).
Anbefalinger til digitale læremidler
Til at supplere tildelingskriterierne er der opstillet en række anbefalinger til digitale læremidler.
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Anbefalingerne udgør gode råd til kommunerne, når de indkøber digitale læremidler. Samtidigt fungerer
anbefalingerne som input til producenternes fremadrettede udvikling af digitale læremidler.
Anbefalingerne er baseret på gode erfaringer fra den hidtidige anvendelse af digitale læremidler i
undervisningen, og den foreliggende viden om i hvilke tilfælde og situationer, digitale læremidler har
haft en faglig og pædagogisk effekt.
Der er tale om digitale læremidler der:
 Kan målrettes og tilpasses forskellige læringssituationer og forskellige målgrupper (differentieret
elevbehov)
 Giver mulighed for differentieret undervisning
 Tilgodeser forskellige måder at lære på (læringsstile)
 Frigiver tid for læreren til at give udvalgte elever mere støtte, vejledning og tilbagemelding
 Kan målrettes og tilpasses en faglig målsætning eller faglig problemstilling
 Giver mulighed for samarbejde på tværs af fagene og på tværs af brugere
 Giver mulighed for fleksibel adgang (mindre moduler, kortere tidsperiode)
 Har en høj grad af åbenhed (genanvendelse af indhold, fungerer på tværs af platforme)
2) Vejledning til kommuner/skoler
De digitale læremidler, der opfylder tildelingskriterierne, markeres løbende på UNI-C’s online-katalog
over digitale læremidler, Materialeplatformen. Bemærk herudover kommunens/skolens forpligtigelse til
at deltagelse i evalueringen af effekten.
Dokumentationskrav ved udbetaling
Når kommunen har afholdt udgiften til det digitale læremiddel indsendes dokumentation til Ministeriet
for Børn og Undervisning. Dokumentationen indsendes elektronisk. Se kontaktoplysninger bagerst i
vejledningen.
Dokumentation (kopi af fakturaen) skal indeholde følgende oplysninger:
 Navn på modtager (kommunens navn)
 Betalingsdato
 Afholdt udgift (pris)
 Navn på producent
 Navn på produkt
 Aftaleform (f.eks. licensaftale)
Hvis der er tale om et læremiddel, der både har en analog og en digital del, er det udelukkende udgiften
til den digitale del, der skal fremgå og der kan opnås tilskud til.
Hvis kommunen har indkøbt digitale læremidler sammen med andre kommuner, er det kun
kommunens egen udgift, der skal fremgå af dokumentationen.
Hvis der er tale om et digitalt læremiddel indkøbt på en flerårig licens, er det kun del, der forfalder til
betaling i 2012, der skal fremgå og der kan opnås tilskud til.
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Sammen med dokumentationen for afholdt udgift skal kommunen endvidere indsende en oversigt over
hvilke digitale læremidler, der er indkøbt. Det skal samtidigt fremgå, hvilke skoler og klassetrin de
digitale læremidler anvendes på.
Der skal anvendes en standardskabelon til oversigten, som kan hentes på www.uvm.dk/itifolkeskolen
Oversigten skal indsendes elektronisk sammen med øvrig dokumentation.
Udbetaling af tilskud
Dokumentation og oversigt over indkøbte digitale læremidler skal indsendes i perioden 1. november
2012 til 1. februar 2013.
Hvis kommunen ønsker tilskuddet udbetalt inden den 15. januar 2013 (for kommuner, der har
regnskabsafslutning på dette tidspunkt), skal dokumentation for afholdt udgift og oversigten over
indkøb dog indsendes senest den 1. december 2012.
3) Vejledning til producenter af digitale læremidler
Kommunen kan i 2012 kun opnå tilskud til digitale læremidler, der er registreret på Materialeplatformen
www.materialeplatform.emu.dk
Vejledning til registrering kan hentes på www.materialeplatform.emu.dk/itifolkeskolen.html
Producenten skal under registreringen angive, hvorvidt det digitale læremiddel til de tilskudsberettigede
fag er online-baseret (feltet ’Online’) og interaktivt (det nye felt ’Interaktivt’) for at kunne opnå
registrering som tilskudsberettiget digitalt læremiddel.
Spørgsmål i forbindelse med registrering kan rettes til Ministeriet for Børn og Undervisning, UNI-C (se
kontaktoplysninger bagerst i vejledningen)
Bemærk endvidere kravene til fakturaen til kommunen/skolen med henblik på dokumentation for
afholdt udgift, der er omtalt ovenfor.
Kommunernes indkøb registreres, jf. afsnittet om ’dokumentationskrav ved udbetaling’ under 2).
Kontaktoplysninger
Indsendelse af dokumentation for afholdt udgift og oversigt over indkøbte læremidler og spørgsmål vedr. administration af
puljen f.eks. vedr. udbetaling, dokumentationskrav mv.
Ministeriet for Børn og Undervisning, Sekretariatet for it i folkeskolen
Kontaktperson: Bitten Bliesman
Kontaktperson: Lone Ring
E-mail: Bitten.Bliesman@Uni-C.Dk
E-mail: Lone.Ring@uvm.dk
Telefon: 35 87 85 29
Telefon: 33 92 57 55
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Spørgsmål vedr. registrering på Materialeplatformen og henvendelse vedr. digitale læremidler, der ikke er registreret
korrekt (ikke overholder tilskudsbetingelserne)
Ministeriet for Børn og Undervisning, UNI-C
Kontaktperson: Kirsten A. Nøhr
E-mail: materialeplatform@uni-c.dk
Telefon: 89 37 66 04
Se også www.uvm.dk/itifolkeskolen for yderligere oplysninger om puljen og it i folkeskolen.
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Bilag 1. Tildelingskriterier for 2012
De digitale læremidler, der opfylder tildelingskriterierne, er markeret på UNI-C’s online-katalog over
digitale læremidler, Materialeplatformen.
Der er fire tildelingskriterier, der alle skal være opfyldt, for at opnå tilskud.

1. Det digitale læremiddel skal være online-baseret, interaktivt og være produceret til
anvendelse i læringsøjemed i grundskolen

Der kan kun opnås tilskud til digitale læremidler, der er målrettet læringssituationer i grundskolen.
Samtidigt skal det digitale læremiddel være interaktivt. Derfor kan der ikke opnås tilskud til digitale
læremidler, der er rene gengivelser af analoge læremidler. Den interaktive dimension skal understøtte
elevens aktive læreproces og tilegnelse af faglig viden og færdigheder.
For at være interaktivt skal det digitale læremiddel opfylde følgende:
 Brugeren skal være mulig input-kilde for læremidlet
 Brugerens input skal påvirke læremidlets udtryks- og indholdsside
Endvidere skal det digitale læremiddel være online-baseret. Dvs. at det digitale læremiddel skal kunne
afvikles via Internettet eller downloades og afvikles lokalt.
Negativliste
På baggrund af ovenstående kan følgende digitale produkter derfor ikke opnå tilskud:
 Pdf-filer, tavle-bøger og e-bøger, der ikke er interaktive
 Digitale læremidler på CD-R mv. kan ikke opnå tilskud (mens der kan opnås tilskud til onlineløsninger og applikationer, der hentes via en online-ressource)
 Digitale tjenester til f.eks. virus-beskyttelse, filtre mv.
 LMS-systemer, intranet, kommunikationsprogrammel
 Kontorprogrammel (f.eks Office-pakken)
 Computerspil (indkøb) og web-baserede abonnementer på samme, der ikke er produceret til
anvendelse i læringsøjemed i grundskolen
 Den ikke-digitale del (f.eks. bogen) af kombinerede læremiddeltyper (kaldet hybrider). Udgiften
til den digitale del af en hybrid skal derfor fremgå af dokumentationen.

2. Det digitale læremiddel skal være målrettet dansk, matematik, naturfaglige fag eller engelsk
Der kan kun opnås tilskud til digitale læremidler i dansk, matematik, naturfaglige fag og engelsk.
Ved naturfaglige fag forstås:
 Natur og teknik i 1.-6. klasse
 Biologi, geografi og fysik/kemi i 7.-9. klasse
 Naturfag og fysik/kemi i 10. klasse

3. Det digitale læremiddel skal være registreret i UNI-C’s online-katalog over digitale
læremidler, Materialeplatformen
Der kan kun opnås tilskud til digitale læremidler, der er registreret på Materialeplatformen.
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4. Kommunen og skolerne skal bidrage til evalueringen af effekten af de digitale læremidler
Effekten af udmøntningen af puljen til digitale læremidler herunder effekten af anvendelsen af de
digitale læremidler skal evalueres.
Styregruppen for it i folkeskolen, der består af Ministeriet for Børn og Undervisning, KL og
Finansministeriet, er ansvarlig for evalueringen, der gennemføres af en ekstern part.
Kommunen og skolerne skal indgå aktivt i denne evaluering for at opnå tilskud, men er ikke ansvarlig
for at gennemføre evalueringen og har ikke en initiativforpligtelse. Kommunen og skolernes bidrag
består i at stå til rådighed for interviews, besøg af evaluator, deltagelse i spørgeskemaundersøgelser og
lignende.
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