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Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen kommer att på sitt sammanträde den 8/10 behandla förslag till IKTstrategi för de kommunala skolorna. IKT-strategin föreslås att träda ikraft i samband
med beslut. Utbildningsstyrelsen informeras om förslaget.
För de flesta av dagens elever är digital teknik en naturlig del av livet och livsstilen.
Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och ungas digitala kompetens har stor
betydelse både för framtida arbetsliv och för det livslånga lärandet samt för deras
möjligheter att utvecklas till engagerade medborgare. Det är skolans uppgift att skapa
förutsättningar för eleverna att använda digitala verktyg för lärande, att ge dem
möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och att förbereda dem för
fortsatta studier och yrkesliv. Mot denna bakgrund finns tydliga incitament för att IKT
(informations- och kommunikationsteknik) integreras i den pedagogiska verksamheten.
I Värmdö finns stora skillnader mellan grundskolorna både vad gäller IKT-pedagogisk
tillämpning och datortäthet bland eleverna. Fyra skolor har sedan några år tillbaka satsat
på ”1:1” från och med årskurs fyra, det vill säga att varje elev får tillgång till en egen
dator eller lärplatta via skolan. Datoriseringen bland övriga skolor har kommit olika
långt. Skillnaden i användningstid mellan elever vid de olika skolorna blir därmed
betydande och det finns en stor diskrepans vad gäller anpassning av användningssätt och
metodik kring IKT. Datortätheten bland lärarna är generellt god liksom tillgången till
bredband och trådlöst nätverk.
På huvudmanna- och ledningsnivå har en förbättringspotential kring styrningen och
samordningen av IKT-användningen i skolorna identifierats. Insatser för en högre
likvärdighet och kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan skolorna bör genomföras i syfte
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att organisationens hela kunskapsmassa kring IKT i skolan ska komma samtliga elever
tillgodo. Framtagen strategi som utarbetats i samråd med rektorer och i referensgrupper
ska således användas som ett verktyg för att förbättra likvärdigheten kring IKT-frågor i
skolorna. proVarmdo ansvarar för att utarbeta en plan för implementering.

Bedömning
Förslaget till IKT-strategi har utarbetats i enlighet med det uppdrag som formulerades i
budget för 2013 som anger att kommunstyrelsen ska ta fram en IKT-strategi för de
kommunala skolorna senast maj 2013. IKT-strategin bedöms vara ett ändamålsenligt
verktyg i syfte att öka likvärdigheten kring informations- och kommunikationsteknik på
de skolor som drivs i kommunal regi och bör därför godkännas.
Ekonomiska konsekvenser

IKT-strategin är finansierad inom befintliga budgetramar. Grundskolorna finansieras
genom skolpeng som är lika för kommunala och enskilda huvudmän.
Utbildningsstyrelsen som fullgör uppgifter som huvudman för de kommunala
grundskolorna genomför i detaljbudget en resursfördelning i form av OH för
ledningsstöd där bland annat IKT-strateg finns som ett stöd för verksamheterna i
implementeringsprocessen. I detaljbudget specificeras även andra gemensamma
satsningar där medel samlas in och hanteras centralt. Initiala kostnader för
implementering, så kallade uppstartskostnader, kommer att tillkomma men för dessa
engångskostnader finns avsatta återbetalade medel från AFA Försäkring i enlighet med
av kommunstyrelsen beviljad ansökan från utbildningsstyrelsen som kan användas
under 2014 och 2015.
Konsekvenser för miljön

Förslaget till beslut medför inga särskilda konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget till beslut bedöms generera positiva effekter framförallt för målgruppen elever
i grundskolan eftersom IKT-strategin är effektivt verktyg i pågående arbete med att öka
likvärdigheten kring informations- och kommunikationsteknik.
Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut medför positiva konsekvenser för målgruppen elever eftersom ungas
digitala kompetens har stor betydelse både för framtida arbetsliv och för det livslånga
lärandet, samt för deras möjligheter att utvecklas till engagerade medborgare. I
framtidens skola är lärandet mer personifierat och sker på olika platser med hjälp av
olika typer av teknik och pedagogiska metoder, en omställning som eleverna behöver ha
kunskap om och ha förutsättningar att anpassa sig till. Genom en IKT-strategi
systematiseras detta arbete och målgruppen kommer därigenom i högre grad att
behärska digitala verktyg inom ramen för deras lärande, eleverna får möjlighet att delta i
samhällsutvecklingen på lika villkor och de förbereds inför fortsatta studier och yrkesliv.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och utvecklingsavdelningen i samråd med proVarmdo
samt genom deltagande i SKL-projektet ”Lika – IT-tempen för skolan”, som alla
grundskolor inom proV deltagit i. Utbildningsstyrelsen informeras om strategin i
samband med styrelsens sammanträde i september.
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