
Kære medlemmer på erhvervsskolerne  
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L), Handelsskolernes Lærerforening (HL) og 
Uddannelsesforbundet har udarbejdet en plakat, der illustrerer Den Digitale Erhvervsskole. Idéen er, at man 
på erhvervsskolerne kan tage udgangspunkt i plakatens forskellige temaer, når man skal arbejde med 
digitalisering. 
 
Der er fokus på digitalisering alle steder, både i den uddannelsespolitiske debat og i de reformer, skolerne 
skal implementere.  
Foreningerne er enige om, at digitalisering på erhvervsskolerne bør tage udgangspunkt i en pædagogisk 
refleksion over, hvad eleverne skal lære, og over hvordan brugen af digitale redskaber kan understøtte den 
ønskede læring. Hvis digitalisering af erhvervsskolerne skal styrke undervisningen og uddannelserne, er det 
afgørende, at udviklingsprocessen foregår i et tæt samarbejde mellem undervisere og ledere - lige fra 
initiativet om at indføre nye digitale praksisser til selve implementeringen. 
 
Baggrunden for plakaten er et ønske om at styrke dialogen om, hvordan digitalisering bedst muligt 
understøtter kvaliteten i undervisningen.  
Digitalisering på erhvervsskolerne er kompleks og berører mange processer og praksisser på skolerne. 
Digitalisering kan derfor danne grobund for mange misforståelser og ’talen forbi hinanden’. Dette kan 
mindskes gennem et fælles billede af, hvad den digitale erhvervsskole dækker over.  
 
Derfor har vi taget initiativ til at udarbejde dette overblik over "Den Digitale Erhvervsskole". Plakatens 
temaer skal synliggøre kompleksiteten og fungere som udgangspunkt for dialog om digitalisering. Vi håber, 
at plakaten kan være med til at sikre, at lærere, ledere og bestyrelser taler samme sprog, når de arbejder 
med digitalisering.  
 
Som supplement til plakaten, er der udarbejdet en Power Point præsentation af plakatens elementer, som 
kan bruges i det lokale arbejde med digitalisering.  
 
Plakaten med Den digitale erhvervsskole sendes ud til samtlige skoler. Endvidere danner temaerne på 
plakaten ramme for en konference, der afholdes 12- 13 oktober 2017. Temaet bliver Den Digitale 
Erhvervsskole og på konferencen går vi i dybden med de forskellige elementer af Den Digitale 
Erhvervsskole, som fremgår af plakaten.  
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