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Rundskriv om læremiddel 2021/22
Trykte og digitale læremiddel
Viser til opplæringslov §9-3 Utstyr. Midlane til innkjøp av læremiddel er lagt inn i rammene til skolane.
Med unntak av ordninga i Den teknologiske skolesekken er det per dags dato er det ingen
ekstraløyvingar til kjøp av læremiddel i samband med nye læreplanar til fylkeskommunane.
Ved kjøp av nye lærebøker og nye innkjøp av lisensierte digitale læremiddel gjeld avtalen med BS
Undervisning. Kvar skole planlegg eige innkjøp, mottak, registrering og utlån av lærebøker. Dersom
BS Undervisning ikkje kan levere kan skolane gå ut på anbod for å skaffe leveransen jf.
innkjøpsreglementet. Ta kontakt med utdanningsavdelinga om dette.
Fellesbestilling
Utdanningsavdelinga har lagt til rette for ei fellesbestilling for nokre digitale læremiddel på tvers av
skolar. Digital ordbok er ein del av denne fellesbestillinga. Det vil gå ut informasjon til skolane i teams
om dette. Etter fristen for innmelding bestiller skolane direkte hos BS Undervisning.
Språklege parallellutgåver
Ein viser elles til kravet om språklege parallellutgåver §9-4: «I andre fag enn norsk kan det berre
brukast lærebøker og andre læremiddel som ligg føre på bokmål og nynorsk til same tid og same
pris…». Vi viser også til sak UD-2/09 til utdanningsutvalet om kravet til språklege parallellutgåver.
Den teknologiske skolesekken
Utdanningsdirektoratet har lyst ut midlar til kjøp av digitale læremiddel gjennom ordninga i den
teknologiske skolesekken. Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt midlar etter KOSTRA-tal og fått
tildelt kr 883 816,-. Beløp per lisens er 72,82. Når søknaden er behandla, vil skolane få tildelt midlar
etter talet på elevlisensar for dei digitale læremidla som gir rett på støtte til innkjøp så langt midlane
rekk. Informasjon om dette har gått ut til skolane til e-postmottaka og i teams. Det vil bli ei
rapportering på bruken av midlane og det er krav om eigenandel. Det er også krav om å bruke
rettleiarar for kvalitet i læremiddel. Det finst i dag rettleiar for norsk, engelsk og matematikk og det vil
kome ein generell rettleiar i sluttan av mai som kan brukast i alle fag. Skolane finn informasjon om
kva digitale læremiddel som kan gi støtte på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Midlane må
brukast i inneverande kalenderår. Frist for skolane for å melde inn til denne ordninga i eigen
questback til utdanningsavdelinga er 22.6.2021.
NDLA
NDLA.no tilbyr ei mengd fritt tilgjengelege digitale læremiddel og andre ressursar. Oversikt over kva
fag som er klare til skolestart 2021 er det informert om i teams. Vi viser også til filmtenesta i NDLA
film og til ressursen Verktøykassa.
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Andre ressursar
I tillegg til dei lisensierte læremidla finst det ei mengd frie digitale læremiddel. Ta kontakt med
utdanningsavdelinga dersom det er behov for å teikne databehandleravtale. Det er
fylkesutdanningssjefen som teiknar slike avtaler. Meir informasjon om datatryggleik, personvern og
databehandleravtale finn de på intranettet til fylkeskommunen. Ver særskilt merksame på
retningslinjer for skytenester når de tek i bruk skytenester.
Informasjon
Oppdatert informasjon om læremiddel finn de på intranettet om læremiddel og kanalen Læremiddel i
teamet MRFK-Digital undervisning.
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