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Fra: Terje Walderhaug [terje.walderhaug@ntfk.no]
Sendt: 17. januar 2007 13:07
Til: Postmottak KD
Emne: Digital satsing i skolen

Hei…
Ettersom fristen for tilbakemelding ang. denne saken er i ferd med å renne ut vil jeg gjerne
sende noen inntrykk på vegne av elevene i Nord-Trøndelag.
Jeg ser med sterk uro på den innstillingen som Nord-Trøndelag Fylkeskommune har send i
forhold til høringsutkastet ang. digitale læremidler.
NT-Fylke vil på ikke på noen omstendigheter være med på den planlagte gratis skolegangen
som er tenkt. Er også forundret over deres måte å behandle dette på. Vil påpeke at med deres
innstilling så legges det opp til å åpne for smutthull, slik at man faktisk kan vedta en del
forandringer som vil pålegge elevene flere og forholdsvis kostbare utgifter.
Det kan ikke være sånn at ved enhver reform, så skal elevene betale regningen. Slik jeg ser
denne saken så har NT-Fylke i sin iver etter å være et foregangsfylke, tatt en del snarveier som
de nå må ta konsekvensene av. Elevene i fylket er svært misfornøyde med ordingen. Dette går
ikke på at man må stille med pc, men på bruken av denne. Når det stilles krav om å ha pc må
det også finnes gode pedagogiske argumenter om å opprettholde denne ordningen.
De sier ikke at man ikke skal satse på digitale læremidler, tvert imot så mener de at den ikke
utnyttes godt nok. Problemet er at det er de som får regningen med satsingen.
De uttalelsene jeg sitter med er fra elevrådene i fylket. Her gir man uttrykk for at pc ikke blir
brukt på den måten som var planlagt, mest på grunn av at lærerne ikke har gode nok
kunnskaper til å gjennomføre de reformene som er tenkt. Dette viser klart at man ikke har
behandlet denne saken godt nok i Fylket. Det vil si at man har gått litt for fort frem.
Hvis man nå får en lovtekst der man fortsatt gis dispens til å sende regningen til elevene, vil
den satsingen om gratis skolegang ikke bli en realitet.
Vi som jobber som Elev og Lærlingombud i Norge ser med argusøyne på de tiltakene som nå
står for døren.
Kunnskapsløftet stiller ikke krav om at hver enkelt elev skal stille med egen pc til skolearbeid.
Likevel har dette blitt presset gjennom og regningen har elevene fått.
Det sies også klart i fra Departementet, at den totale kostnadene ikke skal økes, hvis man
vedtar bærbar-pc til elevene. Dette er ikke gjennomført i vårt Fylke. Ikke bare har man økt de
totale kostnadene, men man klarer heller ikke å utnytte pc`n muligheter i undervisningen.
Jeg er redd for at man på grunn av kostnadene nok engang vil høre på de som skal forvalte
skolen, og ikke på de som faktisk tar utdanning i Norge. Dette er ut fra mitt syn svært uheldig.
Hvis man nok engang gjennomfører en reform, og nok en gang sender regningen til elevene,
mener jeg regjeringen ikke tar sine uttalelser alvorlig. Dette vil i elevenes øyne være nok en
bekreftelse på at de ikke blir tatt på alvor.
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Ut fra uttalelsene fra Departementet om at man er svært opptatt av tilbakemeldingene fra
Fylkene, går jeg ut i fra at dette høringsutkastet er bare en formalitet. Intensjonen om at
elevene ikke skal betale for pc i skolen vil ikke bli gjennomført. Jeg hadde håpet at man nå
ville sette foten ned for og fått gjennom denne loven. På denne måten vil også elevene faktisk
bli hørt, og man er et stort sprang på vei mot gratis skolegang i Norge, som faktisk er lovfestet.
Håper denne gangen at man tar elevene på alvor, og faktisk gjennomfører tankegangen med
gratis skole i Norge, og ikke en delvis modell der det åpnes for at elevene likevel må betale
store summer. Det jeg frykter da kan skje er at man, omsider innfører de fleste læremidlene
digitalt for så å sende også denne regningen til elevene.
Terje Walderhaug
Elev & Lærlingeombudet i Nord-Trøndelag
Tlf. jobb: 74111127
Mobil: 47021496
Mail: elevombudet@ntfk.no
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