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Bakteppet
• Digital undervisning

• Dårlig digital utrustning da pandemien kom

• Hindringer: GDPR og kommunale krav til programvalg

• Ambulerende lærerliv
• 120 lærere uten kontorplass

• Hele lærerlivet må kunne håndteres fra en kommunal maskin

• Skylagring
• Må fungere sømløst for å opprettholde undervisningskvaliteten

• Avgjørende for videreutvikling av tjenestetilbudet



Digitaliseringsprosjektet i korte trekk
• Mål:

• Alle lærere har en digital enhet som setter dem i stand til å løse oppgaver knyttet til 
undervisning, og som dekker deres administrative behov på en god måte

• Vi har en læringsplattform godt tilrettelagt for Kulturskolelærere

• Vi har lett tilgjengelig, spesiallaget undervisningsmateriell for lærere og elever

• Vi har lett tilgjengelig programvare til bruk i undervisningssammenheng

• Vi har en økt digital kompetanse i Kulturskolen

• Vi har en økt personvernkompetanse i Kulturskolen

• Vi har etablert en kultur for deling og læring omkring våre digitale løsninger

• På litt lengre sikt: Resten av Kulturskole-Norge tar i bruk Bergens modell



Digitaliseringsprosjektet
• Satte av 1.3 mill. til digital utvikling i 2020/2021

• Svært utfordrende landskap
• Innfløkt juss og komplisert teknologi

• Sentral utfordring:
• Lage løsninger som er svært brukervennlige, samtidig som de er sikre 

nok

• Kvantitativ og kvalitativ kartlegging
• Bl.a. Spørreundersøkelse blant lærerne, dialog med andre kulturskoler 

om deres løsninger, samarbeid med kommunale og private IT-
ressurser, workshoping, program- og utstyrstesting



Digitaliseringsprosjektet
• Nå

• Beslutning av IT-løsning og innkjøp av datamaskiner
• Tilgjengeliggjøring av programvarepakke i kommunens programvaresenter

• Snart
• Produksjon av opplæringsmateriell i valgt hardware og software, 

spesialtilpasset kulturskolelærerens behov
• Opprettelse av diskusjonsforum for lærere ang. bruk av de digitale 

løsningene. Stimulering av delingskultur og utvikling

• Fremtiden
• Fylkets og landets øvrige kulturskoler kan dra nytte av resultatene og 

modellene som Bergen har kommet frem til
• Digitaliseringen vil senke terskelen for interkommunalt samarbeid


