
                    Den 24. november 2015 

 
Reviderede tildelingskriterier for puljen til digitale læremidler i 2016 
I orienteres hermed om udmøntningen af puljen til digitale læremidler i 2016. 
 
Tildelingskriterierne for puljen til digitale læremidler for 2016 er i vidt omfang en videreførelse af krite-
rierne for 2015, men med enkelte justeringer. 
 
Den primære ændring for 2016 omhandler en justering af kravet vedr. opmærkning mod Forenklede 
Fælles Mål i form af, at de digitale læremidler nu skal indeholde inspirationsmateriale til, hvordan lære-
midlet anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål. Det er et vigtigt skridt mod at understøtte 
læringsmålstyret undervisning og implementere Aftale om et fagligt løft af folkeskolen.  
 
Kravet om inspirationsmateriale vedr. anvendelse af læremidlet med udgangspunkt i Forenklede Fælles 
Mål er gældende både for digitale læremidler, der er registreret før og efter 1. januar 2016. De digitale 
læremidler, der var tilskudsberettigede i 2015, vil således fortsat være tilskudsberettigede i 2016, når det 
er angivet på Materialeplatformen.dk, at læremidlet indeholder inspirationsmateriale vedr. anvendelse 
med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål. Der skal således foretages en opdatering af registreringen 
af disse digitale læremidler på Materialeplatformen. 
 
En oversigt over tildelingskriterierne for 2016 er vedhæftet denne mail. Tildelingskriterierne, uddyben-
de beskrivelser og øvrigt vejledningsmateriale er desuden tilgængeligt på www.uvm.dk/digitalpulje. 
 
I 2016 udmøntes 65 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremid-
ler. Tilskuddet svarer til ca. 114 kr. pr. elev i kommunens folkeskoler. Midlerne udmøntes fortsat til 
kommunerne som en trækningsret, der kan anvendes i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. 
Eventuelle uforbrugte midler bortfalder herefter fra kommunens trækningsret. 
 
Udmøntningen af puljen offentliggøres dags dato via en nyhed på Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestillings hjemmeside. Primo januar 2016 udsendes breve til alle kommuner med yderligere in-
formation om kommunens trækningsret. 
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