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Delforsøg 1: Teknologiforståelse som selvstændigt fag 

 

     Opstart 1. klassetrin Slut 

   Opstart 1. klassetrin Videreførelse 2. klassetrin Slut 

  Opstart 1. klassetrin Videreførelse 2. klassetrin Videreførelse 3. klassetrin Slut 

Periode 2. halvår 

2018 

1. halvår 2019 Skoleåret 2019/20 Skoleåret 2020/21 Juni 

2021 

Antal personer med tilskud 

(Skolen kan deltager med op 

til otte personer, men 

tilskuddet er beregnet på fem 

personer)  

5 5 5 

 

5 

 

 

Antal klasser med tilskud 

(maksimalt)  

 1-3 2-6 

 

3-9 

 

 

Tilskud for konvertering af 

understøttende undervisning 

(60 timer af 60 min. pr. klasse 

pr. år) 

 8.190 kr. pr. klasse 

 

Max 24.570 kr. 

svarende til tre 

klasser  

16.380 kr. pr. klasse 

 

Max. 98.280 kr. svarende til 

seks klasser 

 

16.380 kr. pr. klasse 

 

Max 147.420 kr. svarende til ni 

klasser 

 

Antal timer af 60 min. til 

kompetenceudvikling i alt  

(som der max gives tilskud til) 

 

Ca. 37 ca. 155 ca. 96 Ca. 96 

 

 

Antal timer af 60 min. til 

implementeringsstøtte og 

deltagelse i 

evalueringsaktiviteter (som der 

max gives tilskud til) 

 

 Ca. 87 Ca. 148 Ca. 148 

 

 

Transportomkostninger og 

udgifter til forplejning i 

3.250 kr. 13.600 kr.  8.400 kr.  

 

8.400 kr. 
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forbindelse med 

kompetenceudvikling. 

 

Samlet maksimalt tilskud 543.000 kr.  

Anmærkning: Der er beregnet en takstpris på 312 kr. til timerne til kompetenceudvikling, implementeringsstøtte og evalueringsaktiviteter 

Transportomkostninger dækkes op til 500 kr. i alt pr. kompetence-udviklingsdag af 7,4 timer med transport. Der yders ikke tilskud for 

transporttid. Forplejningsomkostninger er 150 kr. pr. kompetence-udviklingsdag af 7,4 timer pr. medarbejder og dækker 

kompetenceudviklingsaktiviteterne for de fem medarbejdere. Der gives tilskud til at fem medarbejdere (lærere og øvrigt pædagogisk personale) 

pr. skole kan deltage i forsøget uanset om skolen indgår med en, to eller tre klasser. Hvis der af forskellige årsager reelt deltager færre 

medarbejdere i forsøget udbetales tilskud svarende til antallet af medarbejdere.     
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Delforsøg 2: Teknologiforståelse integreret i fagene 

     Opstart 1. klassetrin Slut 

   Opstart 1. klassetrin Videreførelse 2. klassetrin Slut 

  Opstart 1. 

klassetrin 

Videreførelse 2. klassetrin Videreførelse 3. klassetrin Slut 

Periode 2. halvår 

2018 

1. halvår 2019 Skoleåret 2019/20 Skoleåret 2020/21 Juni 

2021 

Antal personer 10 8 gennemfører 

undervisning 

2 forbereder til 

næste skoleår 

10 gennemfører undervisning 

2 forbereder til næste skoleår 

12 gennemfører undervisning 

 

 

Antal klasser med tilskud 

(max) 

 1-3 2-6 

 

3-9 

 

 

Antal timer af 60 min. til 

kompetenceudvikling i alt  

(som der max gives tilskud til) 

 

Ca. 74 

 

Ca. 207 Ca. 178 

 

Ca. 178 

 

 

Antal timer af 60 min. til 

implementeringsstøtte og 

deltagelse i 

evalueringsaktiviteter (som der 

max gives tilskud til) 

 

 Ca. 81 Ca. 200 Ca. 242 

 

 

Transportomkostninger og 

udgifter til forplejning i 

forbindelse med 

kompetenceudvikling 

 

6.500 kr. 18.200 kr.  15.600 kr. 

 

15.600 kr. 

 

 

Samlet maksimalt tilskud 418.000 kr.  
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Anmærkning: Der er beregnet en takstpris på 312 kr. til timerne til kompetenceudvikling, implementeringsstøtte og evalueringsaktiviteter 

Transportomkostninger dækkes op til 500 kr. i alt pr. kompetence-udviklingsdag af 7,4 timer med transport. Der yders ikke tilskud for 

transporttid. Forplejningsomkostninger er 150 kr. pr. kompetence-udviklingsdag af 7,4 timer pr. medarbejder og dækker 

kompetenceudviklingsaktiviteterne for de fem medarbejdere. Der gives tilskud til at 12 medarbejdere (lærere og øvrigt pædagogisk personale) pr. 

skole kan deltage i forsøget uanset om skolen indgår med en, to eller tre klasser. Hvis der af forskellige årsager reelt deltager færre medarbejdere i 

forsøget udbetales tilskud svarende til antallet af medarbejdere 

 


