Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers strategi for Digitalisering
Vision
Digitalisering spiller en større og større rolle for de nationale og internationale virksomheder, og det stiller
nye krav til medarbejdernes kompetencer. Erhvervsskolerne har en central opgave i på den ene side at
sikre, at fremtidens elever og kursister bliver rustet til de nye kompetencebehov og på den anden side
udnytte potentialerne ved at integrere digitalisering og bruge it som pædagogisk værktøj i undervisningen.
Danmarks konkurrenceevne er afhængig af, at erhvervsskolerne leverer faglærte, erhvervsgymnasiale
studenter og VEU-kursister, der er fortrolige med digitalisering og kan sætte digitaliseringens muligheder i
spil i forhold til deres fag og videre uddannelse. Eleverne skal ligeledes kunne reflektere over, hvordan
digitalisering spiller ind på deres rolle som medarbejder i en virksomhed og som samfundsborger.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers vision er at understøtte medlemsskolerne i at uddanne
DIGITALT PARATE ELEVER OG KURSISTER TIL FREMTIDENS ARBEJDSMARKED OG VIDERE UDDANNELSE

Mål og fokusområder
Målet med at sætte fokus på digitalisering i DEG er for det første, at sikre at de unge får de nødvendige
teknologiske og refleksive kompetencer. For det andet skal digitalisering gøre erhvervsuddannelserne mere
attraktive og for det tredje skal digitalisering medføre at undervisningen på erhvervsskolerne bliver mere
spændende, varieret og digitalt avanceret end på de andre ungdomsuddannelser.
DEG vil understøttet arbejdet med at gøre eleverne digitalt parate inden for følgende seks fokusområder:

1. Strategisk fokus:
Skolernes bestyrelser og ledelse skal gå foran med et tydeligt strategisk fokus på digitalisering. DEG
vil understøtte skolernes strategiudvikling, vidensdeling og finde brugbare data til strategiarbejdet.

2. Pædagogisk og didaktisk fokus
It skal foldes ud som pædagogisk værktøj gennem udvikling og eksperimenter i undervisningen.
DEG arbejder for at sikre de rette muligheder for kompetenceudvikling og videndeling.

3. Kompetencefokus
Elevernes digitale kompetencer skal styrkes i den praksisnære undervisning. DEG arbejder for at
digitalisering bliver en del af skoledagen for alle erhvervsskoleelever og at skolerne videndeler.

4. Investeringsfokus
DEG arbejder for at skolerne får økonomiske muligheder for at investere i digitalisering.

5. Omverdensfokus
Sektoren skal drage nytte af erfaringer fra og alliancer med relevante samarbejdspartnere. DEG vil
etablere alliancer med relevante parter og sikre at viden fra andre sektorer tilgår erhvervsskolerne.

6. Supportfokus
Erhvervsskolernes supportprocesser skal være understøttet digitalt mest muligt. DEG arbejder for
at understøtte skolerne i den digitale omstilling af de administrative processer.

