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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 68
Information: Förslag till IKT-strategi för de kommunala skolorna
Utbildningsstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen kommer att på sitt sammanträde den 8 oktober behandla
förslag till IKT-strategi 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 IKTpedagogisk 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 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.
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Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-25
IKT-strategi för kommunala grundskolor i Värmdö kommun
Protokollsanteckningar

Värmdökoalitionen lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi i Värmdökoalitionen är väldigt glada att vi numera har både IKT-strateg
och strategi för att utveckla arbetet med IKT. Vi har haft höga ambitioner
för hela skolområdet under mandatperioden och att vi nu får mycket på plats
inför kommande mandatperiod är lovande för att elevernas
kunskapsutveckling. Utbildningsstyrelsen uppdrag kommer att "ärvas" av en
utbildningsnämnd, varför strategins uppdrag till styrelse (sid 10) bör
revideras om kommunfullmäktige beslutar om ny politisk organisation. Vi
konstaterar även att vi redan har avsatt medel för detta viktiga
kompetensutvecklingsområde genom användningen av de så kallade AFAmedlen tidigare i år. I samband med budget för utbildningsfrågor tas för
2015 bör det specificeras vad som ska genomföras med dessa medel."
S-gruppen och Vänsterpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning.
”Det är glädjande att Värmdö kommun påbörjat ett mer ambitiöst arbete
med digitaliseringen i grundskolan. Strategin är en utmärkt början i detta
arbete och vi ser positivt på att handlingsplaner läggs upp som ett nästa steg.
Vi socialdemokrater ser att det finns ett stort behov av att göra ITanvändningen på skolorna likvärdig. I nästa steg i handlingsplanen är vi
därför angelägna om att bryta ner vad likvärdigheten betyder i praktiken i
form av infrastruktur, datortäthet, kompetensförsörjning av lärare,
kunskaper och kompetenser hos eleverna. Vi ser också behovet av
gemensamma utbildningssatsningar och behovet av att ingå i nätverk för det
digitala lärandet för pedagogerna.”
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