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I fredag udmeldte Undervisningsministeriet en ansøgningspulje på 1,8.
mio. kr., der skal styrke lærere og lederes digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne.
Puljens formål er at bidrage til videreudvikling af den nuværende praksis
for it-understøttet læring og at styrke erhvervsuddannelseslæreres og lederes digitale kompetencer i den pædagogiske praksis.
Målet er, at it som pædagogisk værktøj udbredes, og at styrkelsen af digitale kompetencer blandt lærere og ledere bidrager til at nå erhvervsuddannelsesreformens mål om, at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, at alle elever skal udfordres, og at trivsel styrkes.
Puljen skal give erhvervsskoler mulighed for at afprøve forskellige metoder til at arbejde med it som pædagogisk værktøj på for at styrke lærernes
undervisningspraksis og skabe anvendelig viden om, hvordan it mest
hensigtsmæssigt kan inddrages i undervisningen.
Puljen støtter udvikling og afprøvning af aktiviteter inden for to temaer:
• Tema 1: Undervisningsdifferentiering.
• Tema 2: Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb.
Puljen kan søges af udbydere af erhvervsuddannelser.
Puljen kan søges til og med ansøgningsfristen den 20. november 2018.
Projekterne varer indtil udgangen af 2019.
Læs mere om puljens baggrund
Puljens formål er formuleret inden for sigtelinjerne i Strategi for den
digitale erhvervsuddannelse (STIL 2015) og bygger videre på den viden
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og de erfaringer, som undersøges i rapporten IT som pædagogisk værktøj med tilhørende inspirationskatalog (EVA 2017).
Læs mere om puljen og hvordan du ansøger via dette link på ministeriets
hjemmeside.
Hvis du har spørgsmål til puljen eller til indholdet i ansøgningen, er du
velkommen til at kontakte undertegnede.
Spørgsmål om budget eller administrationen af tilskuddet skal ske til
puljesekretariatet på puljefou@uvm.dk.
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