Styrelsen for It og Læring
Styrelsen for It og Læring (STIL) er en styrelse under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Vi er
cirka 275 medarbejdere, som arbejder for at sikre, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner får mest
mulig gavn af teknologi og digitalisering. Derfor støtter vi hver dag uddannelsesinstitutioner i at bruge it til
en mere effektiv drift, og vi arbejder for, at undervisere og elever kan opnå bedre undervisning og læring ved
hjælp af it. Gennem god brug af teknologi og data gør vi en forskel for elever, lærere og ledere på undervisningsområdet.

Styrelsen for It og Læring udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger, rammer og regler på
ministeriets område. Vores mission og vision er:
Mission
Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle samt fremmer ligestillingen
mellem kvinder og mænd.
Vision
Vi er bedst i staten til at skabe værdi igennem it, digitalisering og data.

Styrelsen for It og Læring (STIL) varetager fire hovedopgaver:
1. STIL sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.
2. STIL står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til tiden og indenfor det aftalte
budget.
3. STIL STIL sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trygge ved.
4. STIL bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt.

Eksempler på STILs arbejde:
eVejledning:
STIL vejleder hvert år 100.000 borgere digitalt om valg af uddannelse.
Digitale prøver:
STIL sikrer, at der hvert år kan gennemføres knap 1 million nationale test digitalt og at cirka 60.000 grundskoleelever kan tage digitale selvrettende prøver. STIL står også bag Netprøver.dk for gymnasierne, som tages i brug i
2016.
It i folkeskolen:
Via indsatsen for it i folkeskolen, hvor der er afsat 500 millioner kroner frem til 2017, medvirker STIL til at sikre
udbredelsen af nye digitale læremidler til skoler i hele landet.
Danmarks Læringsfestival:
STIL er arrangør af Danmarks Læringsfestival, som hvert år samler over 5.000 besøgende fra hele undervisningssektoren.
Administrative systemer:
STIL opstiller rammerne for de studieadministrative systemer på ungdomsuddannelserne og sikrer, at mere end
200.000 unge hvert år kan optages på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
UNI-Login:
STIL har ansvaret for UNI-Login, som er et personligt login, der giver børn, unge og ansatte på institutioner
adgang til en række websteder. Mere end 1 million danskere har et UNI-Login, og det anvendes i gennemsnit 130
millioner gange om året.
Datavarehus:
STIL indsamler data om undervisningssektoren, der gør, at Folketinget, regering, kommuner, skoleledere, undervisere, forældre og elever kan følge udviklingen i skolernes rammer og resultater.
Eksempler på portaler der drives og udvikles af Styrelsen for It og Læring:
www.optagelse.dk
www.uddannelsesguiden.dk
www.ungedatabasen.dk
www.uddannelsesstatistik.dk
www.emu.dk
www.materialeplatformen.dk
www.efteruddannelse.dk

