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Kære forældre
I Roskilde Kommunes skolevæsen styrker vi IT. Skolerne er i gang med at tage den
digitale læringsplatform MinUddannelse i brug. En digital læringsplatform er en digital
ramme for undervisningen, både for materialer, forberedelse, gennemførelse af
undervisning og evaluering af elevernes læring. Det er et nationalt krav, at der skal
indføres digitale læringsplatform. I det nye år sikrer vi, at alle elever i Roskilde
Kommunes skoler har en digital enhed til undervisningen, for eksempel Ipad eller PC.
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Ved at anvende MinUddannelse kan elevernes læring, trivsel og motivation styrkes og
støttes ved at synliggøre elevernes egen læringsproces. Enhver elev vil vide, hvor jeg
er, hvor jeg skal hen og hvordan jeg kommer derhen – det som også kaldes synlig
læring. Elevplanen vil i MinUddannelse løbende synliggøre elevernes læring og bliver
et dynamisk redskab for den løbende feedback og læring. I vil modtage information fra
jeres barns skole om, hvordan det konkret gribes an.
Implementeringen af MinUddannelse er en omfattende proces, og alle lærere og
pædagoger i Roskilde Kommune vil i de kommende år gradvist inddrage
MinUddannelse i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen og
den pædagogiske praksis. Den fulde brug af MinUddannelse gennemføres altså ikke
nødvendigvis i dette skoleår, men I kan forvente, at jeres barns skole indleder
arbejdet, og orienterer jer om de konkrete og lokale tiltag, som skolen iværksætter.
Vi forventer jeres forståelse for, at medarbejderne gradvis bliver fortrolige med det nye
værktøj. Vi ser frem til at vi i samarbejde udvikler brugen af MinUddannelse og IT i
undervisningen, så vi støtter bedst muligt op om elevernes læring.
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