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1. Indledning
Denne mål- og resultatplan er et styringsdokument aftalt mellem Styrelsen for It og Læring og departementet i Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestilling. Planens formål er at synliggøre centrale mål, ambitioner og forventninger til styrelsens arbejde i 2016.

2. Mål og retning
Styrelsen for It og Læring arbejder inden for ministeriets fælles mål, retning og værdier:

Mål:
Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle, samt fremme ligestillingen mellem kvinder
og mænd.

Retning:

For at nå målet vil ministeriet som samlet koncern:
 tilvejebringe det optimale, faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på
dagtilbuds-, undervisnings- og ligestillingsområdet.
 i fokuseret dialog med vores omverden og i samarbejde med alle relevante parter sikre de bedst mulige rammer for
dagtilbud, undervisning af børn, unge og voksne samt fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder.
 i ledelsen tage et fælles ansvar for at nå koncernens mål og sikre helheden i løsning af opgaver på tværs af koncernen.
 udfordre og udvikle chefer og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske visioner og aftaler
bliver omsat til målbare resultater.

Værdier:
Værdierne i ministeriets koncern er enkelthed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

3. Strategisk målsætning
Styrelsen for It og Læring bidrager gennem målrettet arbejde med it og læring til at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle samt fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. It, digitalisering og bedre brug af data har et stort potentiale i forhold til at understøtte udvikling af børne- og undervisningssektoren, så alle børn, unge og voksne i uddannelse trives
og bliver så dygtige, som de kan blive.
Styrelsen arbejder mod et mål om en børne- og undervisningssektor, hvor brug af it og digitale læremidler er en helt naturlig
del af hverdagen for børn, elever, lærere og forældre. Anvendelsen af it og digitale læremidler åbner nye muligheder i undervisningen. Det kan både være med til at forny undervisningen og øge elevernes læring samt frigøre lærernes tid, så de kan
have fokus dér, hvor der er mest brug for det. Samtidig kan elevernes motivation øges ved it-baseret læring. Dette arbejde
understøttes blandt andet med strategier for digital læring, demonstrationsskoleforsøg om it-baseret læring samt indsamling
og spredning af viden på området.
Det er ligeledes styrelsens mål, at data indgår som en naturlig del af arbejdet med den løbende forbedring af undervisning,
læring og trivsel på skoler og uddannelsesinstitutioner. Anvendelsen af data kan bidrage til at udfolde den enkelte elevs po-
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tentiale og højne den samlede kvalitet. Det muliggør blandt andet, at lærere og ledelse får et styrket grundlag for at målrette
læring, differentiere undervisningen og løbende følge op på læring.
Styrelsen sætter rammer for den fortsatte digitale udvikling af undervisningssektoren. Det sker bl.a. ved at udmelde standarder og anbefalinger til it-løsninger, som skoler og uddannelsesinstitutioner anskaffer, hvilket skal understøtte en udvikling,
hvor konkurrencen på markedet af it-løsninger styrkes, og der er flere potentielle leverandører at vælge imellem.
Endvidere har styrelsen ansvaret for ministeriets forretningskritiske it-løsninger. Det er målet, at alle brugere af løsningerne,
herunder elever, lærere, forældre, virksomheder m.fl., oplever sammenhængende og brugervenlige digitale løsninger. De
digitale løsninger skal eksempelvis bidrage til, at det er nemt og trygt for uddannelsesparate elever og deres forældre at søge
efter information om den rigtige uddannelse, at det er nemt for elever at søge om optagelse på denne uddannelse, samt at
det bliver muligt at gennemføre digitale afgangsprøver i folkeskolen. Andre digitale løsninger og anden digital infrastruktur
bidrager til at gøre administrationen på uddannelsesinstitutionerne lettere.
Styrelsen rådgiver desuden departementet og koncernens øvrige forretningsområder inden for it, digitalisering og anvendelsen af data på grundlag af stærk it-faglighed, forretningskendskab og viden. Det er ligeledes styrelsen, som koordinerer ministeriets bidrag i forhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og øvrige fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer. Styrelsen bidrager endvidere til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd gennem data for området.
Samlet set tager styrelsens arbejde og opgaver udgangspunkt i to strategiske målsætninger:
 Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle samt fremmer
ligestillingen mellem kvinder og mænd (mission)
 Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og bedre brug af data (vision)
For at levere på de strategiske målsætninger arbejder styrelsen efter fem konkrete pejlemærker.
Pejlemærke 1: Vi sætter rammer for digitalisering, som forbedrer undervisningens kvalitet og institutionernes effektivitet. Vi
arbejder derfor målrettet med interessenter og beslutningstagere på undervisningsområdet om udbredelse af it-baseret og
dataunderstøttet læring og ledelse. Vi arbejder samtidig for at understøtte en udvikling og stimulering af markedet for digitale løsninger, så der er et stort udbud af kvalitetsprodukter til skolerne og uddannelsesinstitutionerne.
Pejlemærke 2: Vi står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til den aftalte tid og budget. Det betyder, at vi gennemfører vores it-projekter i overensstemmelse med anerkendte principper for projekt- og porteføljestyring, og
vi har i den forbindelse en systematisk tilgang til kvalitetsvurdering, leverancer, økonomistyring og gevinstrealisering for
projekterne.
Pejlemærke 3: Vi har fokus på, at brugerne oplever, at løsningerne virker i praksis. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe
brugervenlige, sammenhængende og sikre digitale løsninger, der tager udgangspunkt i brugernes behov. Løsningerne bliver
udviklet i et tæt samarbejde med it-leverandørerne og med inddragelse af brugerne, og løsningerne bliver ligeledes løbende
tilpasset på baggrund af feedback fra brugerne.
Pejlemærke 4: Vi tilvejebringer data og analyser, som giver indsigt i undervisning og læring. Det betyder, at vi i samarbejde
med interessenter på områderne for børn, læring, undervisning og ligestilling indsamler, bearbejder og fremstiller data og
analyser, som skaber værdi for ledere og lærere på skoler og uddannelsesinstitutioner og for forældre og elever, der søger
viden om skolerne til brug for uddannelsesvalg m.v. Herudover udarbejdes data og analyser til brug for uddannelsespolitiske
tiltag og til orientering af minister og Folketing.
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Pejlemærke 5: Vi understøtter målrettet videndeling, som giver sektoren et kompetenceløft. Vi arbejder bl.a. målrettet med
øget vidensdeling til, med, fra og i børne- og undervisningsområderne, samt ligestillingsområdet. Herunder for kommunale
forvaltninger, skolelederne, lærerne, vejlederne, eleverne, forældrene og leverandører som en forudsætning for en løbende
udvikling og kvalitetsforbedring i læring og undervisning, samt i egne processer. Dette sker bl.a. med udgangspunkt i relevant viden fra eksempelvis best practice, forskningsresultater og udenlandske erfaringer.

4. Mål for 2016
I det følgende omsættes de ovennævnte overordnede pejlemærker til konkrete mål for 2016. Målene er strategisk prioriteret
ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den ønskede forandring beskrevet i styrelsens overordnede pejlemærker og indfrier ministeriets koncernfælles mål og retning.
Målene angiver aktiviteter og resultater fokuseret på styrelsens kerneopgaver og strategisk vigtige opgaver. For hvert mål er
der angivet en indikator. Denne indikator angiver både baseline samt specifikation af delvis og fuld målopfyldelse.

Mål 1: Strategi for digital læring
Begrundelse:
Hvis Danmark skal udnytte det fulde potentiale ved den teknologiske udvikling, er der brug for en samlet national indsats
for digital læring for børn og unge fra 0 til 18 år, der kan give pejlemærker for sektorens arbejde og udvikling i forhold til,
hvordan it kan integreres og understøtte undervisning og skoleudvikling. Styrelsen skal sætte en ambitiøs retning for den
digitale læring med henblik på, at it og digitale læremidler integreres som en naturlig del af undervisningen. På folkeskoleområdet er der med ’indsatsen for it i folkeskolen’ i stigende grad skabt viden om, hvordan it i undervisningen kan medvirke til at
øge elevernes læring, og der er et solidt grundlag for fremadrettet at udbrede viden og erfaringer til andre områder.
Mål 1: Strategi for digital læring

Vægtning: 15 %

Aktiviteter for at opnå målet:
Der bliver udarbejdet en strategi med pejlemærker for digital læring i dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser frem mod 2020. Strategien vil indeholde en række initiativer, der sætter fokus på tre strategiske indsatsområder: ”digital dannelse”, ”digital didaktik”, ”dataunderstøttet læring og ledelse”. Som led i strategiarbejdet vil der
i 2016 blive gennemført følgende aktiviteter:




Digital dannelse: Initiativ med kampagne rettet mod børn og unge om digital dannelse.
Dataunderstøttet læring og ledelse: Initiativ om dataunderstøttet progression på folkeskoleområdet, der
understøtter realisering af folkeskolereformen.
Digital didaktik: Initiativ om udarbejdelse og offentliggørelse af praksisnært inspirationsmateriale til lærere
og ledere om brugen af it og digitale læremidler med viden, erfaringer og eksempler fra de fem demonstrationsskoleforsøg om it-baseret læring.

Indikator:

Baseline:
 Digital dannelse: ingen
aktivitet.
 Dataunderstøttet læring
og ledelse: ingen aktivitet.
 Digital didaktik: Der er
afholdt tre konferencer for
demonstrationsskoleforsø-

Målet er delvist opfyldt, hvis:
 Digital dannelse: Kampagnens indhold er fastlagt og godkendt.
 Dataunderstøttet læring
og ledelse: Initiativbeskrivelse er godkendt og projektdeltagere udvalgt.

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
 Digital dannelse: Kampagnen er gennemført, som
en national kampagne,
der deles via artikler, nyhedsbreve, sociale medier
mv.
 Dataunderstøttet læring
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gene med deltagelse af både skoler og kommuner,
men der er ikke foretaget
bredere formidlingsaktiviteter.



Digital didaktik: Inspirationsmaterialet er udarbejdet og der er fastlagt en
kommunikationsstrategi
for offentliggørelsen.



og ledelse: Initiativ om
progression er igangsat.
Digital didaktik: Der er
udarbejdet og offentliggjort
praksisnært inspirationsmateriale, som er delt
via artikler, nyhedsbreve,
sociale medier mv.

Mål 2: Udvidelse og bedre brug af ministeriets datavarehus
Begrundelse:
Data på undervisningsområdet er gjort tilgængelige i ministeriets datavarehus, og data skal understøtte implementeringen af
de aktuelle reformer og styrke grundlaget for beslutninger. Datavarehuset udvikles løbende i takt med, at der kommer flere
brugere og et øget behov for data. I 2016 vil styrelsen videreudvikle datavarehuset for blandt at gøre et større datamateriale
tilgængeligt for kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner. Videreudviklingen skal i høj grad også sikre, at der kommer
flere data og flere anvendelsesmuligheder, og at det bliver nemmere at anvende data og analyseredskaberne.
Mål 2: Udvidelse og bedre brug af ministeriets datavarehus

Vægtning: 20 %

Aktiviteter for at opnå målet:
 Eud-datavarehus fase 1 skal implementeres, jf. aktuelle PID m. korrektioner
 Implementering af åbenhedsinitiativ i større dele af datavarehuset
 Udvidelse med data og rapporter på selvejeområdet
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis: Målet er fuldt opfyldt, hvis:
 Datavarehuset for eud er
 Alle leverancer til at
 Alle leverancer i proåbnet med de første data
understøtte indikatorer
jektplan (evt. løbende
for klare mål 1 hhv. 3.2
for klare mål 1-4 er
justeret af projekts
implementeret i DVH
STG), herunder for
 Åbenhedsinitiativ er unklare mål, supplerende
derstøttet i DVH via
 Initiativer er understøtindikatorer og prakdashboards på grundskotet med oversigtstikpladsstat. (jf. løleområdet
dashboard og detail db.
bende projektpå karakterer og triv Der skrives i slutningen
plan/PID) er tilgænselsdata
af 2015 detaljeret progelige fra datavarehujektplan for en udvidelse
set.
af data og rapporter på
 Der er implementeret
’selveje’ området i
yderligere detail db. for
DVH, jf. KCL plan
indikatorer på grundfra maj 2015
skoleområdet.

Mål 3: Markedsåbning af studieadministrative systemer på erhvervsuddannelsesområdet
Begrundelse:
Hovedparten af de administrative studieprocesser på erhvervsuddannelserne skal på sigt kunne understøttes af kommercielle
leverandører i markedet. Med markedsåbningen bliver erhvervsskolerne ansvarlige for it-understøttelsen af de lokalt forankrede processer, hvilket giver muligheder for nye it-løsninger på markedet. Styrelsen vil i 2016 understøtte markedsåbningen
ved at fjerne kravet om, at skolernes indberetninger til ministeriet skal ske gennem styrelsens nuværende studieadministrative systemer (EASY-A, Elevplan, EASY-P mv.). Skoler, der ønsker at anvende kommercielle studieadministrative it-systemer
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til indberetning, vil således kunne gøre det, hvis disse it-systemer overholder de krav, der udmeldes i ministeriets bekendtgørelse om systemkrav.
Mål 3: Markedsåbning af studieadministrative systemer

Vægtning: 15 %

Aktiviteter for at opnå målet:
 Udgivelse af grænsefladekoncept, således at grundlaget for de eksterne leverandørers udviklingsarbejde er fastlagt
 Understøttelse af arbejdet med nye bekendtgørelser og instrukser uden systemkrav
 Udstedelse af ny systemrevisionsbekendtgørelse for hele ungdomsuddannelsesområdet
 Kontraktindgåelse med leverandør omkring udvikling af integrationsplatform
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Projekt til gennemførelse af marMindst to af ovenstående aktiviteter
Alle fire aktiviteter er gennemført og
kedsgørelsen er igangsat
er gennemført.
det hermed er muligt for skolerne at
indkøbe kommercielle studieadministrative systemer

Mål 4: Fællesoffentlig infrastruktur for brugerportalinitiativet
Begrundelse:
Brugerportalinitiativet skal give alle elever, forældre, lærere og skoleledere i folkeskolen en samlet digital
adgang til lokale it-systemer. Alle kommuner skal ved starten af skoleåret 2016/2017 have påbegyndt en
udbredelse af it-løsningerne, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel, og sikret udbredelse
til alle skoler ved udgangen af 2017.
Den fællesoffentlige infrastruktur og de fællesoffentlige standarder er vigtige elementer i det samlede
initiativ, hvor kommunerne har ansvar for at anskaffe lokale it-løsninger.
Effekten vil være, at det samlede brugerportalinitiativ kan igangsættes ved starten af skoleåret 2016/2017.
Mål 4: Fællesoffentlig infrastruktur for brugerportalinitiativet er sat i drift og
Vægtning: 15 %
taget i brug af leverandører af læringsplatforme
Aktiviteter for at opnå målet:
STIL har ansvaret for den fællesoffentlige infrastruktur, der består af
 en udvidelse af den eksisterende UNI-Login-løsning
 en integrationsplatform, der udstiller nationale data i de lokale systemer og
 tilpasning af de fem nationale tjenester, så data kan udstilles via integrationsplatformen
Endvidere skal der opstilles fællesoffentlige standarder.
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
1. version af standarder er meldt
 Integrationsplatformen er
 Kommunerne har indarbejud, og anskaffelse af den fællesofudviklet og gået i drift medet infrastrukturen i deres
fentlige infrastruktur er påbedio aug. 2016
kravspecifikationer for lægyndt.
ringsplatforme
 Uni-login er udviklet så
forældre er inkluderet
 Integrationsplatformen er i
driftssat medio august
2016
 Uni-login er udvidet med
alle nye funktionaliteter
 Det er muligt via brugerportalen at tilgå de aftalte
nationale tjenester
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Mål 5: Digital prøveafvikling i de gymnasiale uddannelser (Netprøver.dk)
Begrundelse:
Ministeriet implementerer digital prøveafvikling i de gymnasiale uddannelser med henblik på at effektivisere prøveprocesserne og afskaffe de papirunderstøttede, manuelle arbejdsgange. I 2016 vil styrelsen udrulle en internetbaseret it-løsning,
Netprøver.dk, til at håndtere processerne omkring centralt stillede skriftlige prøver og større afleveringer inden for ministeriets uddannelser. De første uddannelsessteder på de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx og eux) vil kunne bruge itsystemet fra 2016.
Mål 5: Digital prøveafvikling i de gymnasiale uddannelser (Netprøver.dk)

Vægtning: 10 %

Aktiviteter for at opnå målet:
Version 1 (aflevering, plagiatkontrol og bedømmelse) bliver implementeret og anvendes ved sommereksamen 2016

Indikator:

Baseline:

Målet er delvist opfyldt, hvis:

Målet er fuldt opfyldt, hvis:

Prøveprocesserne ved eksamen er
ikke digitalt understøttet

Sommereksamen 2016 (version 1)
gennemføres for mindst 50 % af de
tilmeldte institutioner med anvendelse
af Netprøver.dk.

Sommereksamen 2016 (version 1)
gennemføres for mindst 95 % af de
tilmeldte institutioner med anvendelse
af Netprøver.dk.

Mål 6: Overdragelse af it-drift til Statens It
Begrundelse:
Driften af ministeriets it-systemer skal fremadrettet varetages af Statens It. Statens It har ansvaret for at drive en effektiv itunderstøttelse for statens løsninger samt sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Overdragelsen til Statens It
startede i 2015, og 27 medarbejdere er i løbet af 2015 skiftet fra styrelsen til Statens It. I 2016 skal styrelsen sammen med
Statens It forberede en detaljeret handlingsplan for overførslen af styrelsens ca. 70 it-systemer til Statens It. Overdragelsen
skal ske i forhold til den aftalte plan, der skal sikre den bedst mulige transition samt god, sikker og stabil drift for ministeriets
forretningskritiske systemer.
Mål 6: Overdragelse af it-drift til Statens It

Vægtning: 10 %

Aktiviteter for at opnå målet:
 Etablering af en detaljeret plan for overførslen af systemerne
 Udarbejdelse af intern risiko- og modenhedsanalyse på de systemer, der skal overføres
 I samarbejde med SIT at udarbejde en fælles baseline
 I fællesskab med SIT at få afklaret driftsmodel, roller, ansvar og processer i forhold til de enkelte systemer,
der overdrages til SIT
Indikator:

Baseline:
 Planlægningen af handlingsplanen er påbegyndt.
 Arbejdet med baseline og
modenheds- og risikoanalyse er
i gang.

Målet er delvist opfyldt, hvis:
 Begge undersøgelser er færdiggjort.
 Der foreligger en detaljeret
handlingsplan for systemoverførslen.
 Desuden er arbejdet vedrørende

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
 Detaljeret handlingsplan er
udarbejdet og godkendt af styregruppen.
 Begge undersøgelser gennemført
og eventuelle opmærksomhedspunkter håndteret.
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roller, ansvar og driftsmodeller
påbegyndt.





Der er enighed om driftsmodeller, roller og ansvar for de systemer, der overdrages først.
De første systemer er overført til
SIT.

Mål 7: God ledelse
Begrundelse:
Det er målet, at styrelsen skal opfattes som en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel. For at sikre en fortsat høj
trivsel og motivation samt udvikling af medarbejderne, sætter styrelsen i 2016 yderligere fokus på rammerne for god ledelse.
Dette sker ligeledes med henblik på at understøtte medarbejdernes mulighed for at levere de ønskede resultater.
Mål 7: God ledelse

Vægtning: 15 %

Aktiviteter for at opnå målet:
STIL's arbejde med god ledelse i 2016 ligger i direkte forlængelse af aktiviteterne i 2014-15, der haft fokus på to
typer initiativer:
 Udvikling af strategien i form af ny fortælling for STIL med fastlæggelse af vision, mission og hovedopgaver, der nu er udmøntet i konkrete kontorstrategier, hvori medarbejderne kan genkende egne opgaver samt
retning for eget bidrag til at nå de overordnede mål
 Udvikling af chefernes evner og færdigheder i personlig ledelse (feedback, storytelling, lederspejl mv) ud
fra en fælles team-ånd og opfattelse af de ledelsesmæssige udfordringer i STIL
Målet for indsatsen i 2016 er at forene de to typer af initiativer, sådan at delmål om god performance, høj trivsel og
stærk medarbejdermotivation bringes i bedre samspil. Grundlaget for indsatsen i 2016 er lagt på chefseminaret ultimo november 2015. De konkrete målepunkter for effekten af indsatsen er fastlagt med udgangspunkt i sygefravær i
2015, ledervurdering 2014 og APV 2015.
De væsentligste delleverancer for at nå målet:
 Fælles ramme for ledernes arbejde med performance i 2016 med særlig vægt på LUS og MUS i vinter/foråret 2016 er fastlagt og kommunikeret.
 LUS/MUS-runde afsluttet på en måde, der for alle medarbejdere har skabt en synlig og engagerende sammenhæng mellem STIL’s overordnede fortælling, kontorets strategi og den daglige opgavevaretagelse.
 Evaluering af erfaringer og opfølgende indsatser er drøftet i chefgruppen
 Direktionen har godkendt statusnotat med vurderinger og anbefalinger i forlængelse af evalueringen
Indikator:

Baseline:
 Sygefravær i 2015 på 9,1
(indikator på trivsel) reduceret
 Medarbejdertilfredshed vurderet på baggrund af ledervurdering 2014 og APV
2015

Målet er delvist opfyldt, hvis:
 Sygefravær er reduceret


Tilfredshed hos medarbejderne vurderes at svare
til niveauet i APV
2015/ledervurdering
2014 målt på udsagn

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
 Sygefravær reduceret med
mere end 0,5 dag


Højere tilfredshed hos
medarbejderne end niveauet i APV
2015/ledervurdering
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