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Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen välkomnar stadsledningskontorets synpunkter och
förslag till it-strategi och instämmer i vikten av fortsatt utveckling av it inom såväl
de pedagogiska som inom de administrativa verksamheterna.
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Bakgrund
Utbildningsverksamheten i Stockholms kommunala skolor ska erbjuda en
utvecklande och effektiv it-miljö som ligger i linje med it-programmet för
Stockholms stad, handlingsplanen för Grön it samt stadens eStrategi.
Den moderna informationsteknologin har på många sätt skapat nya förutsättningar
för lärande och kommunikation. It är en viktig drivkraft i förändringen och
utvecklingen av en modern skola. It skapar också stora möjligheter till ökad
kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Stockholms skolor ska ha ett
väl utvecklat it-stöd för såväl undervisning som administration och
kommunikation. Skolan har ett viktigt uppdrag att ge eleverna möjlighet att
använda it som en resurs för lärandet på ett effektivt och säkert sätt.
Under 2010 har den pedagogiska utvecklingsgruppen, med representanter från
utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och stadsledningskontorets itavdelning aktualiserat frågan om behovet av en it-strategi för bättre lärande.
Strategin ska lyfta fram modern infrastruktur, hög tillgänglighet samt hög digital
kompetens, såväl för lärare som för elever. Detta ska vara självklarheter för att
utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse och en skola i världsklass.
I budget 2011 betonas vikten av fortsatt utveckling av it inom de pedagogiska
verksamheterna. Bättre infrastruktur och ökad tillgänglighet behöver kombineras
med kontinuerlig kompetensutveckling. Den stora satsningen som idag görs på
PIM (Praktisk it- och mediekompetens) behöver förvaltas, fördjupas och
vidareutvecklas.
I budget 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa en strategi för det
fortsatta it-arbetet i förskola och skola. Stadsledningskontorets förnyelseavdelning
har utifrån det arbete som genomförts i den pedagogiska utvecklingsgruppen och i
dialog med utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till it-strategi för såväl
förskolor som skolor.
Ärendets beredning
Remissvaret har beretts av grundskoleavdelningen i samarbete med
gymnasieavdelningen och kvalitets- och ekonomiavdelningen.
Utbildningsförvaltningens synpunkter och förslag
För att strategin ska få en så tydlig förankring som möjligt är det av vikt att varje
nämnd tar fram en handlingsplan och relevanta indikatorer kopplade till målen. De
olika strategiska målen arbetas in i respektive nämnds verksamhetsplan 2012.
Varje enhet ska sedan ge strategin en lokal tolkning som visar hur barn/elever
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möter en modern utbildning som förbereder dem för framtiden. Respektive
enhetschef ansvarar för att årligen följa upp den egna enhetens utveckling
gentemot respektive nämnds handlingsplan. En aktiv omvärldsbevakning med
lokal förankring innebär att nya tekniska möjligheter och användningsområden
kan omsättas i vardagsarbetet.
Strategin ger bättre möjligheter till individualisering för alla, inte minst för elever i
behov av särskilt stöd och för dem som är i behov av större utmaningar.
Strategin ställer krav på att personalen i stadens kommunala skolor har hög itkompetens. It är ett naturligt redskap i både pedagogiska och administrativa
verksamheter och går inte att välja bort. Strategin omfattar all personal på alla
nivåer samt alla elever. Det är nödvändigt att skolans ledning fungerar som en god
förebild och agerar på ett sätt som stimulerar it-användandet hos personal och
elever.
Utbildningsförvaltningen välkomnar stadsledningskontorets synpunkter och
förslag och instämmer i behovet av en it-strategi som betonar vikten av fortsatt
utveckling av it inom såväl de pedagogiska som inom de administrativa
verksamheterna. Förvaltningen ser positivt på att strategin lyfter vikten av
förankring och uppföljning på olika nivåer. Strategin ger skolor riktlinjer för det
fortsatta arbetet med att nå en modern och effektiv it-miljö, som ytterst syftar till
att öka måluppfyllelsen och få elever att utveckla sitt lärande i en modern skola.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen It-strategi för bättre
lärande.
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