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Bu § 31
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Lån av datorer för vuxenstuderande
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den kommunala vuxenutbildningen
får använda de datorer avgångseleverna i årskurs tre lämnar tillbaka efter
studenten. Dessa datorer byts ut årligen.
Sammanfattning av ärendet
Den kommunala vuxenutbildningen omfattar idag cirka 500 personer.
Vuxenstuderande kombinerar ofta studier med arbete, vilket gör att studier ofta
bedrivs i form av distans eller halvdistans. Utöver det så är dagens utbildningar
ofta till stor del digitaliserade. Idag erbjuds elever som studerar på gymnasiet
1-1-datorer. Det finns behov av att ge de vuxenstuderande samma möjligheter
för att lyckas med studierna för att stå rustade för fortsatta studier eller arbete.
Det finns inte ett behov för alla vuxenstuderande, men det är önskvärt att utifrån
skollagen möta varje studerande utifrån dennes behov och ge möjligheter för
alla att lyckas med sina studier.
I Skollagen 10 kapitel 2 §, målet för den kommunala vuxenutbildningen är att
vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla
sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och
samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och
förutsättningar.
I Skollagen 20 kap 7 §, ska utbildningen vara avgiftsfri, om inte något annat
följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 21
§. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig
kostnad för eleverna.
Förvaltningens bedömning och överväganden
För att kunna stödja de studerande i deras utveckling av kunskaper för fortsatta
studier eller arbete krävs att man förser de studerande med dator som i dagens
utbildning är ett självklart utbildningsverktyg. Behovet finns inte hos alla
vuxenstuderande, men det är önskvärt att läraren eller studie- och
yrkesvägledaren har möjlighet att tilldela en studerande en lånedator.
Den studerande skall kunna låna en dator under maximalt ett utbildningsår.
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Varje år lämnar cirka 300 gymnasieelever årskurs 3 på Sunnerbogymnasiet och
lämnar då tillbaka sina lånedatorer. Sunnerbogymnasiet önskar överta några av
dessa datorer.
Det är låg eller ingen kostnad alls då värdet på dessa datorer i princip är
avskrivet. Indirekt finns vissa driftkostnader.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet.
Utifrån önskemål från lärare och elever har rektor utrett i vilken omfattning
lånedatorer underlättar för vuxenstuderande att klara kursmålen. Åtgärden skall
ses som en aktivitet som främjar skolans övergripande mål ”att ökandelen som
klarar kursmålen.”
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-07.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-03-13, § 23.
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