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Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen 2020-2021 

• Mange av tiltakene i handlingsplanen vil særlig støtte opp under det andre 
hovedmålet i digitaliseringsstrategien om at IKT skal utnyttes godt i organiseringen 
og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte. Noen av 
tiltakene skal også være et startskudd for prosesser som skal lede fram til en ny 
digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen fra 2022.

• Basert på innspill er det utarbeidet et sett med problembeskrivelser innenfor fire 
områder med tiltak:

1. Samspillet om tilgang til digitale læringsressurser

2. Personvern og informasjonssikkerhet

3. Kompetanse hos lærere og skoleeiere i bruk av teknologi i skolen

4. Kunnskapsgrunnlaget for digitalisering i skolen



Prosjektet SkoleSec

………….. «KS etablerer et forprosjekt med formål å styrke samarbeid og deling mellom kommunene og 
fylkeskommunene i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i skolesektoren.

Prosjektet skal vurdere, prøve ut og evaluere ulike innsatser og tiltak som 

både på kort og lang sikt vil understøtte skoleeiers behov på området. Et spesielt fokus på kort sikt bør 
knyttes til vurderinger av mye brukte læringsressurser og samhandlingsløsninger. Arbeidet skal på lang 

sikt   bidra til en mer samordnet sektor i samspill med andre sentrale 
ressursmiljøer og leverandørmarkedet, og forenkle og forbedre anskaffelse og 

implementering av nye fremtidige digitale tjenester i skolen.»



Målbilde for SkoleSec

Skoleleder og lærere

1. Økt kompetanse innenfor 
personvern og 
informasjonssikkerhet gjennom 
strategiske nettverk og bedre 
delingspraksis

2. Mindre tid brukt på henvendelser 
til skoleeier og PVO grunnet økt 
bevissthet og trygghet ved bruk 
av digitale læremidler og -
ressurser

Elev og foresatte

3. Bedre ivaretakelse av elevens 
personvern og 
informasjonssikkerhet

4. Styrket innramming og sikring av 
det digitale læringsmiljøet til 
elever

5. Økt åpenhet og medvirkning

6. Bidra til læring og forståelse hos 
eleven for eget personvern

Skoleeier

7. Bedre ressursutnyttelse gjennom 
å legge til rette for at like 
utfordringer kan løses likt

8. Forenkling og forbedring av 
personvern- og 
informasjonssikkerhetsprosesser 
i anskaffelse og implementering 
av fremtidige digitale tjenester i 
skolen

9. En struktur for samarbeid og 
samordning med 
utdanningsmyndigheter og andre 
nasjonale aktører

10. Bedre bruk av tilgjengelige 
ressurser

Myndigheter

11. En mer samordnet sektor i 
samspill med andre 
ressursmiljøer og 
leverandørmarkedet

12. Bedre grunnlag for trygg 
digitalisering i oppvekstsektoren

13. Bedre bruk av tilgjengelige 
ressurser



SkoleSec - forprosjekt for å styrke samarbeid og deling mellom kommuner og 
fylkeskommuner for en tryggere innramming av digitale læringsmiljø

www.skolesec.no

http://www.skolesec.no/


Planlagte leveranser fra SkoleSec 2021-22

Samhandlingsplattform

SkoleSec vil etablere og videreutvikle en digital delings- og 
samarbeidsplattform for deling av verktøy, ressurser og 
innhold knyttet til personvern og informasjonssikkerhet.

Verktøy, maler, ressurser, veiledninger

SkoleSec vil videreutvikle og oppdatere dagens 
tilgjengelige ressurser på www.skolesec.no og utarbeide 
nye verktøy, maler, ressurser, ordbøker, veiledere o.l.

Kompetanseutvikling

SkoleSec skal bidra til økt kompetanseutvikling innenfor 
personvern og informasjonssikkerhet i skolesektoren

Forenkling og forbedring av prosesser

SkoleSec skal forenkle og forbedre personvern- og 
informasjonssikkerhetsprosesser knyttet til anskaffelse, 
implementering og vedlikehold av digitale tjenester.

Samstyringsmodell
SkoleSec skal bidra til en mer samordnet sektor på 
personvern- og informasjonssikkerhetsområdet, i samspill 
med andre sentrale ressursmiljøer og leverandørmarkedet.

Dialog og formidling

SkoleSec skal bidra med dialog og formidling i relevante 
digitale kanaler, nettverk, medier og arrangementer
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Et utvalg aktiviteter og leveranser



Alternativ til PPT-videoforelesninger som kompetansepakker;  
https://trening.skolesec.no/ 

https://www.skolesec.no/  



Bilde: https://www.hamar.kommune.no/category1039.html

Drømmescenario

https://www.hamar.kommune.no/category1039.html





