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Emne: Møde med SKK vedr. fremtidig drift af tavler 
 
Kære alle 
 
Tak for et godt møde i torsdags. Jeg sender som aftalt et referat fra mødet. Referatet ses nedenfor. Har i 
kommentarer vil jeg gerne modtage dem i løbet af tirsdag. Jeres input vil indgå som en del af forelæggelsen 
af sagen.  
 
”REFERAT” 
Deltagere: 
Jesper Larsen, Hedda Gravesen, Christian Munch Thorsen, Mahmut Bulut og Arne Bjerre Hårbo. 
 
Fremtidig drift af tavler 
Interaktive tavler (tavler) er i dag en integreret del af undervisningslokalerne. Dette har været afsættet for 
at finde en løsning på den nuværende udfordring med et efterslæb på ca. 1800 ældre tavler. 
 
Modellen tager afsæt i optagelse af et intern lån på 49 mio. kr. til at få udskiftet puklen af ca. 1800 ældre 
tavler over de næste 3 år. Til den løbende udskiftning tages varigt ca. 100.000 kr. af driftsbudgettet i 
gennemsnit pr. skole. Fremover varetager ARC både opgaven og budgettet for indkøb og vedligehold af 
tavler. I finansieringen indgår også midler centralt fra, dels gennem en effektivisering via stordriftsfordele i 
driften, ligesom der gennem større indkøb skal sikres en reduktion i omkostningerne. 
 
SKK havde en række bemærkninger til forslaget: 
Flere skoler har i år købt tavler og andre har planlagt at købe tavler. Det er vigtigt at se på hvordan man kan 
godtgøre disse investeringer. Ligeledes er der flere skoler der har investeret i nye tavler i 2021. Det blev 
bemærket, at flere ville se det som uretfærdigt at have finansieret sin egen udskiftning af udstyr og 
efterfølgende skulle aflever finansiering i en fremtidig model. Det blev foreslået, at man ser på muligheden 
for at kompensere, evt. gennem en rabat i det første eller første 2 år på 50 pct. af bidraget. Endelig blev der 
forespurgt til muligheden for central finansiering. 
 
Det oplystes, at de skoler der har eller er ved at investere i nye tavler i indeværende år vil komme til at 
indgå i modellen, mens dette ikke er tilfældet for skoler før 2022. Til gengæld overtager BUF-it drift (BIT) 
tavlerne og vedligeholdet, hvorfor skolerne ikke fremover skal foretage investeringer.  
 
Det blev påpeget fra SKK, at flere skoler har en stram økonomi, og at man har blik for, hvordan disse skoler 
vil blive ramt. 
 
Der blev forespurgt til skolernes indflydelse på fremtidige udskiftninger. Endvidere blev det påpeget, at det 
er vigtigt at der sikres en optimal service og support på udstyret. 
 
Det oplystes, at BIT får ansvaret for den løbende monitorering af tavlerne og den nødvendige, løbende 
udskiftning af defekte tavler. BIT vil arbejde på at sikre brugerinddragelse som en vigtig del af den 
fremtidige proces ifm. valg af modeller ifm. udbud, så det sikres at udstyret understøtter den pædagogiske 
praksis. 
 



Generelt var der opbakning til modellen. Der blev kvitteret for, at der kommer en løsning på skolernes 
udfordringer både på den korte bane men også i fremtiden. Men der skal være opmærksomhed på de 
ovenfor anførte forhold.  
 
SKK’s bemærkninger tages med i det videre arbejde. 
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