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It-strategi för ett bättre lärande
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
It-strategi för ett bättre lärande godkänns, bilaga 1.
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Bakgrund
I budget 2011 betonas vikten av fortsatt utveckling av it inom de pedagogiska
verksamheterna. En satsning på bättre infrastruktur och ökad datortillgänglighet
inom förskola och skola ska kombineras med kompetensutveckling, såväl för
lärare som för elever. Satsningen på PIM (Praktisk it och mediekompetens) ska
följas upp av ett systematiskt och långsiktigt arbete för att ta vara på och fördjupa
it-kompetensen bland stadens pedagoger.
I budget 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa en strategi för det
fortsatta it-arbetet i förskola och skola.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av stadsledningskontorets förnyelseavdelning i samråd med
utbildningsförvaltningen.
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Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och
hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,
samarbete, kommunikation och administration förbättras och utvecklas
verksamheten mot en högre måluppfyllelse. It gör skillnad för lärandet och ger en
mer kostnadseffektiv administration. It i lärandet ger bättre möjligheter till
individualisering för alla, inte minst för barn och elever i behov av särskilt stöd
och för de elever som är i behov av större utmaningar. Ett viktigt perspektiv är att
motverka skillnader mellan olika kulturer, kön och social bakgrund. Strategin
ställer krav på att personalen i stadens kommunala förskolor och skolor har en hög
kompetens inom it. It ska vara ett naturligt redskap i både pedagogiska och
administrativa verksamheter och går inte att välja bort. Genomförandet av
strategin ställer krav på ett tydligt ledarskap på alla nivåer.
Utbildningsverksamheten i Stockholms stad 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.
För att ge strategin en lokal förankring ska varje nämnd ta fram en handlingsplan.
Strategin omfattar all personal på alla nivåer samt alla barn och elever. Den ska
följas upp kontinuerligt. De olika strategiska målen ska arbetas in i nämndernas
respektive verksamhetsplan. Kommunstyrelsen kommer att följa upp nämndernas
arbete med implementering av strategin i samband med årsredovisningen 2011.
”It-strategi för ett bättre lärande” framgår av bilaga 1.
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