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Pågående arbeten med anledning av beviljade medel ur AFA
Bakgrund
I samband med beslut om ansökan om del av AFA medel för strukturåtgärder (2014-02-20
§ 13) gav utbildningsstyrelsen proVarmdo i uppdrag att återkomma med arbetet i samband
med BUP 2.

Status för arbeten/projekt som finansieras av AFA medel
Utbildningsstyrelsens ansökan som beviljades av kommunstyrelsen har tre delar. Nedan
beskrivs pågående arbeten inom varje del.
IKT satsning

Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 8000 tkr för IKT satsning.
Strukturåtgärden är kopplat till samtliga mål och till uppdraget att presentera en plan
för att öka skolornas attraktionskraft.
Ett omfattande arbete med att implementera den efter upphandling beslutade
skolportalen Schoolsoft, påbörjades i juni och fortsatte vid terminsstarten i augusti.
Arbetet leds av en extern projektledare och interna biträdande projektledare. Samtlig
personal på grundskolorna ska utbildas i systemet.
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
att organisationens hela kunskapsmassa kring IKT i skolan ska komma samtliga elever
tillgodo. Framtaget förslag till IKT-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. När IKT strategin är fastställd ansvarar proVarmdo för att
utarbeta en plan för implementering. En IKT-strateg har rekryterats till ledningsstödet.
Utbildningsstyrelsen har antagit en plan för ökad attraktionskraft. Genomförandet av
åtgärderna i den planen är på planeringsstadiet.
Flera projekt pågår även ute på enheterna. För varje projekt skrivs en projektplan och
projektbudget.
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Verksamhet/Enhet
Värmdö skärgårdsskola
Förskolor
Grundskolor

Projekt
IKT som undervisnings och konferensverktyg inklusive fjärrundervisning
Tillgång till och kunskap kring digitala
verktyg såsom lärplattor.
Implementering av Schoolsoft

Kullsvedsskolan
IKT-strategi

Infrastruktur och kompetens inom IT
Genomförandeplan
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Ett flertal ytterligare projekt är under planering.

Kompetensutveckling

Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 4000 tkr för kompetensutveckling
inom prioriterade områden för flera olika yrkeskategorier inom utbildningsstyrelsens
verksamhetsområde. Strukturåtgärden är kopplad till samtliga mål.
Flera projekt pågår.

Verksamhet/enhet

Farstavikens skola

Kyrkskolan
Förskola
Ösbyskolan

Projekt
Gemensam grund, där syn på lärande
och förhållningssätt i professionen är
gemensam
En gemensam utgångspunkt för
fritidsverksamheten och skolan i arbetet
med elever
Kompetensutveckling systematiskt kvalitetsarbete
IT och systematisk kunskapsuppföljning

Kulturskolan
Kundfokus
Gustavsbergs gymnasium
Språkförbättrande insatser
Gustavsbergs gymnasium
Särskilt stöd

Ett flertal ytterligare projekt är under planering.
Ekonomi – budget i balans

Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 3210 tkr för analys av Farstavikens skolas och Gustavsbergs gymnasium ekonomi och identifiering av strukturella pro-
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blem, samt åtgärder för att hantera strukturella problem i form av minskning och nedskrivning av ackumulerat underskott. Strukturåtgärden är kopplad till uppdraget budget
i balans.
Arbetet är ännu inte påbörjat. Ett uppdrag har getts till konsultfirma vad gäller vård och
omsorgsverksamheter som startar upp i september. När detta uppdrag har genomförts
ska metoden och resultatet utvärderas. Efter detta kommer arbetet att påbörjas för dessa
skolor.

