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Kriterier for ekstraordinært indkøb af digitale læremidler
I forbindelse med køb af digitale læremidler grundet skolelukningen under
COVID-19 har BUVM opstillet en række kriterier, som de inviterede læremiddelleverandører skal opfylde. Ved indsendelse af tilbud til BUVM
accepterer leverandøren at overholde kriterierne, som er følgende:
1. Leverandøren skal ekstraordinært stille online didaktiserede læremidler og support gratis til rådighed for skolerne fra den 14. april til d. 28. april med mulighed
for forlængelse
Leverandørerne skal stille den overvejende del af deres online didaktiserede læremidler til fagene i grundskolen, FGU og ungdomsuddannelserne til rådighed for skoler, der ikke allerede har abonnementer på læremidlet, samt stille alle dele af deres læremidler til rådighed for de skoler, der allerede har abonnement på dele af leverandørens læremidler.
Ligeledes skal leverandørerne stille support til rådighed for skolerne
samt kunne opretholde en stabil drift uden lange svartider trods øget
aktivitet. Det er en forudsætning for indkøbet, at det er læremidler, der
under normale omstændigheder ikke stilles gratis til rådighed. Læremidlerne indkøbes i 14. dage fra d. 14. april til d. 28. april med mulighed for
forlængelse en uge ad gangen.
2. Leverandørens produkter skal være kendte og skal være frit tilgængelige bag Unilogin
De leverandører, der indkøbes produkter fra, skal allerede være en del
af markedet for digitale læremidler på undervisningsområdet. Det lægges i denne ekstraordinære situation vægt på, at læremidlet er kendt af
skoler, lærere og elever, da det vurderes at være den bedste hjælp til
skoler, lærere og elever på kort sigt. I prioriteringen af indkøbet vil
BUVM vægte, at det i perioden vil være muligt at undervise i så stor en
del af det obligatoriske stof som muligt – men med skelen til at dække
de største fag bedst. Læremidler målrettet grundskolen skal tage udgangspunkt i Fælles Mål, og læremidler målrettet gymnasier og erhvervsuddannelser skal tage udgangspunkt i fagenes læreplaner. De indkøbte
læremidler må ikke forudsætte, at der skal tilkøbes yderligere digitale
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ressourcer for at anvende læremidlets forløb fuldt ud. Læremidlet skal
være et egentligt didaktiseret læremiddel, hvis primære formål er, at lærerne/undervisere kan bruge det i deres undervisning af elever. Der kan
således ikke gives støtte til materiale, der primært er rettet mod forældre.
3. Læremidlerne må ikke indeholde reklamer og skadeligt indhold
Produkterne må ikke have ulovligt, kommercielt, politisk, religiøst eller
skadeligt indhold. Det gælder bl.a., at der ikke må optræde afhængighedsskabende indhold, der kan anspore til fx gambling eller indhold,
der kan anspore til skadevoldende adfærd som fx mobning.
4. Leverandøren skal overholde datasikkerhedsforordningen (GDPR)
Leverandørerne skal overholde bestemmelserne i datasikkerhedsforordningen og sikre, at der er indgået databehandleraftale med alle skoler/kommuner, der benytter leverandørens læremidler.
5. Leverandøren skal være tilsluttet via STILs tilslutningssystem
Leverandørerne skal være oprettet som udbyder i STILs udbyderregister, og der skal oprettes tilslutning med skolerne via STILs tilslutningssystem (tilslutning.dk). Tilslutningssystemet gør det muligt at sende og
hente data imellem skoler og udbyder, så brugeren kan logge ind og få
adgang til fx digitale læremidler. For at oprette en tilslutning skal der
indgås to aftaler. Der skal oprettes en aftale imellem udbyder og STIL
(tilslutningsaftale) og en aftale imellem udbyder og skolen (dataaftale).
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