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Bakgrund
En fortsatt utveckling av IT inom de pedagogiska verksamheterna betonas i budget
2011. Det handlar om att bättre infrastruktur och ökad datortillgänglighet inom
förskola och skola ska kombineras med kompetensutveckling för såväl personal
som för barn och elever.
SLK:s förnyelseavdelning har utarbetat ett förslag till strategi för det fortsatta ITarbetet i förskola och skola som stadsdelsnämnden fått på remiss.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög
digital kompetens är en självklarhet i en förskola i världsklass vilket IT-strategin
slår fast. En förutsättning för detta är ett väl utbyggt fibernät till samtliga förskolor
vilket Kungsholmens kommunala förskolor inte har för närvarande. I dagsläget är
endast ett fåtal förskolor anslutna med fiberoptik och en utbyggnad som omfattar
samtliga förskolor är förknippad med mycket stora kostnader.
Förvaltningen instämmer även i att det är viktigt att all pedagogisk personal ska
använda sig av digitala verktyg för lärande, samarbete, kommunikation,
uppföljning och administration. Det ska också kännas naturligt för barnen att
använda IT i sin kunskapsutveckling. För detta krävs att personalen har hög digital
kompetens vilket i sin tur kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Även detta för
med sig kostnader.
Förvaltningen är också positiv till att ta fram en lokalt förankrad handlingsplan
men förutsätter att den är tänkt att implementeras i samband med
verksamhetsplanen för 2012.
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