
                                                                                                3. februar 2021 

 

 

Farvel til MinUddannelse… 

I går aftes besluttede politikerne i Roskilde at skifte læringsplatformen MinUddannelse ud med EasyIQ’s 

skoleportal.  

Efter 6 år med MinUddannelse bakker Roskilde Lærerforening op om, at man nu skifter platform.  

MinUddannelse har gennem årerne været kraftigt kritiseret af lærerne og Roskilde Lærerforening har 

modtaget mange henvendelser fra frustrerede lærere, der ikke føler, at platformen understøtter 

lærerarbejdet. Læringsplatformen i MinUddannelse er bygget op omkring den læringsmålstyrede 

undervisning og det er ikke lykkedes MinUddannelse at ændre ved dette, på trods af at den 

læringsmålstyrede undervisning formelt, er fjernet fra alle læseplaner og vejledninger. Dernæst har det 

været svært at bruge systemet til at udarbejde brugbare elevplaner og den generelle frustration over de 

mange platforme har været udtalt. 

Politikerne har truffet beslutningen ud fra indstilling fra forvaltningen. Forud for forvaltningens indstilling, 

blev der afholdt en workshop som Roskilde Lærerforening deltog i sammen med skoleledere, 

vejledere/superbrugere og lærere. Denne gruppe anbefalede at sige farvel til MinUddannelse.   

EasyIQ lover, at de har et brugbart elevplansværktøj. Deres platform bygger ikke på læringsmålstyret 

undervisning, hvilket forhåbentlig vil gøre værktøjet mere anvendeligt for lærerne. Dernæst er EasyIQ’s 

skoleportal knyttet til Teams, som alle lærere i forvejen oplever som et godt værktøj.  

EasyIQ lover, at lærerne vil opleve det mere tilgængeligt og da skoleportalen ligger knyttet til Teams, at 

lærerne også vil opleve, at have en platform mindre at orientere sig på. 

Ovenstående har gjort, at Roskilde Lærerforening som tidligere nævnt, bakker op om dette skifte. 

Politikerne og forvaltningen har lyttet til lærernes kritik af læringsplatformen. Vi har en forhåbning om, at 

skiftet vil højne kvaliteten af undervisningen til gavn for eleverne. Det er klart, at skiftet betyder, at alle 

lærere nu skal sætte sig ind i et nyt system og vi har stor forståelse for, at det måske kan medføre noget 

irritation. Vores forventning er, at alle lærere bliver klædt godt på til dette skift og det vil vi følge tæt.   

Med den nye skoleportal kan vi forhåbentlig, bevæge os bort fra det ensidige fokus på læringsbegrebet, for 

igen at fokusere på folkeskolens egentlige formål. 
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