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Svar på spørgsmål 146 (Alm. del): 20-08-2013
I brev af 10. juli 2013 har udvalget efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF) 
stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 146:
”Vil ministeren oplyse, hvor mange af landets folkeskoler der i dag har 
problemer med dårlige bredbåndsforbindelser og manglende kapacitet i 
skolens net?”

Svar:
Af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fremgår følgende af initia-
tiv 3.2.: 
”Alle elever skal i 2014 have adgang til velfungerende it, så de kan benytte digitale 
læremidler i undervisningen. Skolernes trådløse internet udbygges, så det er sikkert, 
stabilt og med tilstrækkelig kapacitet for alle elever i 2014.”

Da det er KL, der har ansvar for at gennemføre dette initiativ, har jeg 
indhentet følgende bidrag fra KL:

”Det indgik som en del af den økonomiske aftale mellem regeringen og KL for 2012, 
at kommunerne frem mod 2014 vil sikre, at alle elever i folkeskolen har adgang til 
den nødvendige it-infrastruktur i form af stabile og sikre trådløse netværk med til-
strækkelig kapacitet. KL udsendte på den baggrund medio 2012 et sæt anbefalinger 
om forbedret it-infrastruktur i folkeskolen, som KL anbefaler kommunerne at tage 
udgangspunkt i, når de lægger deres investeringsplaner for en forbedret it-infrastruktur 
i folkeskolen frem mod 2014.

Som opfølgning på aftalen med regeringen og de udsendte anbefalinger foretog KL i 
december 2012 en undersøgelse af status og den forventede fremtidige udvikling med 
hensyn til blandt andet netværksdækning og internetkapacitet på danske folkeskoler i 
samtlige kommuner.  Undersøgelsen viste, at 75 pct. af alle skoler vurderes – med 
udgangspunkt i anbefalingerne – at have tilstrækkelig dækning med trådløse netværk 
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pr. 1. januar 2013, og at forventningen er, at dette er steget til 100 pct. pr. 1. august 
2014. 

Med hensyn til bredbåndsforbindelse viste undersøgelsen, at godt 90 pct. af landets 
skoler vurderes – med udgangspunkt i anbefalingerne – at have tilstrækkelige bred-
båndsforbindelse (det vil i praksis sige en optisk fiber, der forbinder skolerne med en 
internetudbyder) pr. 1. januar 2013, og at forventningen er, at dette er steget til 95 
pct. i august 2014. 

KL vil gentage undersøgelsen ultimo 2013 og vil her blandt andet have fokus på, 
hvordan de 5 pct. af skolerne, som i den forrige undersøgelse ikke forventedes at være 
forbundet til internettet via optisk fiber, vil sikre tilstrækkelig båndbredde.”

Som supplement til KL’s undersøgelse planlægges en analyse af status på 
netværksdækning og -kapacitet på de enkelte skoler. Dette tænkes sket i 
sammenhæng med undersøgelsen af skolernes brug af digitale læremid-
ler, der planlægges gennemført i efteråret 2013.

Med venlig hilsen

Christine Antorini


