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Forslaget stilles i forlængelse af byrådets beslutning den 15. marts 2018, pkt. 32. 

Der er stigende krav om digitale løsninger og for at sikre, at Faxe Kommunes dagtilbud på lige fod med 
øvrige områder kan imødekomme denne udvikling forudsætter det etablering af trådløs netadgang på 
dagtilbudsområdet. Der er bl.a. behov for, at der sikres adgang til en række administrative systemer som 
medarbejdernes egenregistrering af ferie og kørsel, Børneintra som i 2020 afløses den fælleskommunale 
løsning AULA, Kompetencehjul og sprogvurdering, afvikling af TVÆRS, netværksmøder mv.  

I samarbejde med Center for HR, Økonomi & IT er der derfor udarbejdet en analyse og kortlægning af 
muligheder for etablering af fuld trådløst netværksdækning på dagtilbudsområdet. Det samlede beløb 
for fuld dækning på alle matrikler vil beløbe sig til en udgift på 1.200.000 kr. excl. moms.  

I 2018 er det besluttet at ”BFU-O-02 Kvalitetssikring af daginstitutioner” anvendes til etablering af trådløst 
netværk i daginstitutionerne. Dette dækker halvdelen af udgiften. For af få etableret i alle dagtilbud, vil 
der restere en udgift på 600.000 kr. som søges dækket med dette opprioriteringsforslag.  

 

 
(i 1.000 kr. og 2019 priser) 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 2019 2020 2021 2022 
Udgift 0 0 0 0 
Indtægt     

Nettovirkning 0 0 0 0 
 

 
 

 

 2019 2020 2021 2022 
Budget før 
Budgettilpasning 74.195 74.195 74.195 74.195 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 
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1. Drift 
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Center for Børn & Undervisning 
 

 

 

Der en række pædagogiske værktøjer, der kræver velfungerende netværksadgang og etablering af 
velfungerende netværk er derfor en forudsætning for benyttelse af disse værktøjer. Den pædagogiske 
udvikling kræver ligeledes at børn i dagtilbud bliver aktivt skabende, og inviteres ind i nye 
læringsfællesskaber, hvor digitalisering kan kvalificere den læring der foregår. Mulighederne for at   

 

indarbejde digitale læremidler i dagtilbud og benytte sig af digitale medier i børnenes hverdag, skal sikre, 
at børnene er bedre rustet til at begå sig i en digital verden. Blandt andet er der investeret i det digitale 
læremiddel Villeby, som er udviklet til dagtilbud og som trækker tråde ind i folkeskolen, hvor der arbejdes 
med den samme portal.  
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