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IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
Fastställd av barn- och utbildningsnärnnden 2015-09-30 § 91. 

IKT - Informations- och kommunikationsteknologi 
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Förord 

IKT-planen är BoU:s övergripande dokument kring skolans uppdrag att 
garantera eleverna digital kompetens. 

IKT-planen följer kommunens centrala IT-strategi. 

IKT-planen gäller för kommunens förskola, förskoleklass, grundskola, 
gymnasiet, särskola och fritidsverksarnhet. IKT-planen benämner dessa 
verksamheter som skolan eller skolorna i fortsättningen. 

IKT-planen ska ange en tydlig riktning för den tekniska utvecklingen 
inom BoU:s ansvarsområde. 

IKT-planen ska ligga till grund för prioriteringar i budget. 

IKT-planen ska revideras vartannat år. 

v".  
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Styrdokument för skolområdet samt digital 
kompetens 

Nya skollagen 2010:800 
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs 
för en tidsenlig utbildning (kap 10§10). 

Gyll 
Skolans värdegrund och uppgifter: 
"Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet" 

Läroplan Lgrll samt gyll anger: 
Skolans uppdrag 
"Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt" 

"Skolan ska ansvara för att vade elev efter genomgången grundskola kan använda 
modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande." 

EU:S nyckelkompetenser för ett livslångt lärande 

- Digital kompetens 

"De färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta 
information och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna 
bedöma dess relevans och skilja mellan den frsiska och virtuella verkligheten, 
samtidigt som man är medveten om de samband som finns mellan dem. Man bör 
ha de färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex 
information och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda 
Internetbaserade tjänster. Man bör också kunna använda informationssamhällets 
teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation". 

R1) 
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Bakgrund 

Utvecklingen inom IKT-området går snabbt framåt och vårt samhälle idag kräver 
digital kompetens. Vårt uppdrag är att rusta barnen med tillräckliga kunskaper 
inom IKT för att möta framtidens behov. Detta innebär att vi måste vara flexibla 
och kunna anpassa oss om vi ska följa samhällsutvecklingen. Vi måste hitta 
pedagogiska användningsområden i ungdomarnas nya kommunikationsmönster. 
Utgångspunkten ska alltid vara verksamhetens behov, inte tekniken. 

BoU:s vision 

En långsiktigt hållbar utbildning för alla elever oavsett kön, religion eller sociala 
förutsättningar. 

Barnen i vår kommun skall efter genomgången grundskola och gymnasie kunna 
verka i ett framtida föränderligt samhälle, där kraven på digital kompetens ligger 
till grund för ett livslångt lärande. 

Skolan ska använda digitala medier och verktyg som ett pedagogiskt medel för att 
främja barnens och elevernas kunskapsutveckling. Tillgång till digitala medier och 
verktyg är en demokratisk rättighet och innebär tillgänglighet för alla. 

Hur når vi dit? 

I dagsläget är hela åk 1-3 utrustat med halvklassuppsättningar och vi är 1 år från att 
helt ha slutfört vårt införande av 1:1 på högstadiet och gymnasiet. 

Vårt mål är fortfarande att samtliga skolor och förskolor i kommunen ska ha 
tillgång till fullt utbyggt trådlöst internet. Det innebär att tillgången till trådlöst ska 
tillgodose behovet när alla elever har en egen dator. De enheter som används skall 
vara väl anpassade för den verksamhet de är avsedda för. Kringutrustning, som 
skrivare, scanners osv, skall finnas i en sådan omfattning som anses rimlig. 

Grundskolans elever skall ges tillifille till utbildning inom, och genom IKT och 
digitala medier, så att de vid utgången av åk 9 har nått en nivå som anses vara 
tillräcklig för fortsatt högre utbildning och verkan inom samhället. Pedagogerna 
måste därför också fortsatt utbildas och stimuleras att anpassa sin undervisning 
efter de digitala medel och förutsättningar som finns. Rapporter på området visar 
att utbildning av pedagoger vid en 1:1 satsning är avgörande för positiva resultat. 

Särskilda uppnåendemål för de olika stadierna finns och ska följas. (se bilaga 1 ) 
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IT-pedagog finns i kommunen och har övergripande ansvar för att initiera, 
uppmuntra och utbilda inom användningen av IKT och digitala medier i 
undervisningen. Ska även bistå som resurs vid skolutvecklingsprojekt samt 
upphandlingar och annat som rör skolområdet (arbetsbeskrivning se bilaga 2). 

Utvecklingslärartjänster med inriktning IKT prioriteras på skolorna för att kunna 
stötta och bidra i utvecklingen av pedagogiken. 

It-vän ska finnas på varje skola för att arbeta med kartläggning av resurser, behov 
samt att vara tillgängliga som tekniskt stöd till pedagoger. Tid för detta uppdrag 
ska finnas inom tjänst (arbetsbeskrivning se bilaga 3). 

På IT-enheten ska en/flera tekniker vara insatta i skolans tekniska utrustning, 
program och behov. Skolan är den största brukaren av teknik i kommunen och 
behoven vid fullt utbyggd 1:1 satsning kommer att kräva mer teknikertid ute på 
skolorna. 

Utifrån barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål "Alla barn och elever ska 
ha rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar, så att de kan utvecklas till trygga och 
ansvarskännande medborgare" ska nyckeltal för utvärdering av barn- och 
ungdomsförvaltningens arbete med IKT ska utformas. 

Alla datorer/lärplattor skall vara utrustade efter de behov som finns i 
verksamheten. 

Alla datorer/lärplattor skall ha tillgång till internet via trådlöst nätverk. 

Alla datorer/lärplattor skall kunna skriva ut. 

Varje enhet har dator med de specialprogram som verksamheten behöver. 

Elever i behov av särskilt stöd får genom specialpedagog och IT-pedagog tillgång 
till de tidsenliga verktyg och program som de behöver. 

Alla barn i grundskolan och gymnasiet samt all personal skall ha egen e-post-
adress. 

För att underlätta det pedagogiska arbetet går skolan in i GAFE( Google apps for 
education). Risk-och sårbarhetsanalys för denna tjänst, riktlinjer för användning 
och informationsblad arbetas fram och görs tillgängliga. 
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Inventering av IKT-resurser görs kontinuerligt av IT-vänner, vilka rapporterar till 
IKT-pedagog. 

Medel för licenser för operativsystemet och Officepaketet avsätts i den 
gemensamma budgeten. Detsamma gäller även andra pedagogiska program och 
licenser som t.e.x Elevdata. 

Kompetensutveckling 

Pedagogerna är nyckelpersoner för elevernas lärande, därför blir 
kompetensutveckling riktad mot IKT-området viktigt. 

All kompetensutveckling ska ha en tydlig anknytning till verksamhetens behov och 
förutsättningar samt vara grundad i forskning och välbeprövad erfarenhet. 

IKT-utbildningen ska direkt kunna omsättas i det pedagogiska arbetet. 
Pedagogerna ska använda IKT som ett aktivt verktyg och kunna integrera IKT i 
lärprocessen på ett sätt som förstärker och utvecklar lärandet. 

Personalen ska besitta de färdigheter och behärska de moment som formulerats 
som mål för den åldersgrupp man arbetar med. De ska även ha grundläggande 
kompetens tillräcklig för att kunna använda IKT i administration, planering, 
kommunikation och genomförandet av barns/elevers lärande. 

Varje skola har specialkompetens bland personalen (IT-vän/Fronteradmin-
/specialpedagog )för t.ex. hernsidor, lärplattform och specialprogram. 

All ny personal ska introduceras i BoU:s IKT-plan samt rutiner kring användandet 
av den teknik, digitala lösningar och program/appar som används. 

Långsiktighet eftersträvas i allt kompetensutvecldingsarbete. 

IKT för information och kontakt 

IKT skall utnyttjas för att främja omvärldens kontakter med Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter och för att sprida information om våra 
verksamheter. 

Relevant information om vår verksamhet skall finnas tillgänglig för omvärlden på 
www.arvidsjaur.se  och uppdateras löpande. 

-D7 
`- 
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Enheternas hemsidor ska innehålla relevant information och uppdateras löpande. 

All information på hemsidorna ska uppfylla kraven i Personuppgiftslagen. 

Brukarna skall kunna hämta blanketter som rör verksamheten via hemsidan. 

Varje enhet har redaktör samt ett antal skribenter för att skapa och underhålla 
aktuella och informativa hemsidor. 

Kommunikation och information kommer efterhand att ske alltmer genom 
kommunens lärplattform Fronter. 

1KT i undervisningen 

All personal skall verka för att den etik som läroplanerna beskriver finns levande i 
arbetet med digitala verktyg och medier. Stor vikt läggs vid att kritiskt granska och 
värdera innehåll. Rasistiskt, könsdiskriminerande eller könsförnedrande material 
ska inte förekomma och i de fall de finns ska det tas upp till diskussion med 
eleverna. 

De normer och värderingar som finns i läroplan och normalt socialt samspel i 
samhället ska gälla vid användningen av digital teknik. 
Elevernas digitala kunskaper byggs upp genom användande av tidsenlig teknik i 
den dagliga pedagogiska verksamheten. Datorn/lärplattan är ett normalt 
hjälpmedel bland flera andra. 

Gemensamma regler för datoranvändningen i grundskola och gymnasium är 
utarbetade. 
(Se bilaga 4.) 
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Bilaga 1 
Uppnåendemål IKT arbete 

Förskolan 
Få en första kontakt med dator/lärplatta och upptäcka dessa enheters mångsidighet. 
Detta lägger grunden för arbetet som sedan ska utvecklas i skolan. Konkreta mål: 

Bekantar sig med tekniken, kan starta och stänga enheten + program 
Tillsammans med vuxen använda sig av pedagogiska program på enheten. 
Använder enheten för att leka och lära. 

F-3 
Kan logga in på datorn med sin inloggning 
Lär sig enkel textbehandling, skriva egna dokument 
Kan skriva ut dokument 
Kan spara dokument 

3=- Kan kommunicera genom att skicka och ta emot e-post 
Kan logga in på kommunens lärplattform. 
Kan ta bilder med lärplatta/digitalkamera 
Tillsammans med pedagog kan eleven söka material på internet, genom särskilt 
utvalda och lämpliga resurser. 
Kan delta i diskussioner kring etiska aspekter och faror som finns kring 
internetanvändning. (bilder på nätet, anonym chatt, olämpliga webbsidor m.m.) 

Åk 4-6 
Kan spara strukturerat och hantera/skapa mappar 
Kan hantera Fronter, t.ex bifoga filer, göra inspelningar, delta i forum. 
Lära sig mer om ordbehandling samt hantera bilder/text i dokument. (klippa, 
klistra, kopiera, använda "rita-verktygen", clip-art samt infoga bildobjekt. 
Kan göra egna presentationer i ett presentationsprogram 
Förstår hur Layout kan påverka dokument och presentationer på olika sätt. 
Kan föra över bilder från kamera/lärplatta till dator 
Lär sig använda sökmotorer på internet 
Känner till och kan använda uppslagsverk på internet 
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Bilaga 1 

Arbetar källkritiskt, vilket bl.a. innebär att man med hjälp av pedagogisk 
vägledning, värderar hemsidor för att kunna använda internet som 
informationskälla. 

3=- Kan ange källor i sina arbeten. 
Deltar i diskussioner kring etiska aspekter tillsammans med pedagogisk 
personal. 

7-9 
Med självständighet kunna använda sig av olika sökvägar, 
bearbetningsmetoder och presentationsverktyg. 
I alla situationer kring sitt arbete i skolan kan eleven göra rimliga val om eller 
hur de ska ta hjälp av tekniken. Det innebär att eleverna kan välja bland, och är 
förtrogna med program av typen: ordbehandlare, kalkylprogram, 
presentationsprogram, bildbehandlingsprogram, samt ljudbehandlingsprogram. 

›- Kan självständigt använda internet som referensverktyg, använda olika 
sökstrategier, granska och värdera olika källor. 
Kan använda de databaser och uppslagsverk online som finns tillgängliga via 
datorerna i skolan. 
Kan aktivt använda lärplattformen Fronter i sitt skolarbete. Dettå innebär att 
man förstår och kan använda alla funktioner som finns t.ex. inlänmingar, skapa 
dokument och egna sidor, prov, inspelningar, forum och IUP/omdömen. 
Aktivt deltagande i diskussioner kring de etiska aspekterna när det gäller 
användningen av internet. 

Gymnasiet 

Eleverna ska genom Gymnasiet aktivt använda kunskaperna de förvärvat i 
grundskolan. 
Efter genomgången gymnasieutbildning skall de i enlighet med valt program 
kunna ta del av vidare högskoleutbildning samt kunna möta framtida yrkesliv. 
Alla elever som lämnar Arvidsjaurs gymnasieskola ska kunna verka som 
digitalt aktiva, medvetna och deltagande medborgare. 
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Bilaga 2 
A rbetsbeskrivning IT-pedagog 

Utbildning 
• Arbeta i enlighet med barn- och utbildningsnärnndens IKT-plan. 
• Hålla sig uppdaterad i ny teknik och pedagogiska tankar genom konferenser, 

föreläsningar och kurser. 
• Utveckla skolans arbete med IKT och stärka personalens kompetens på området 

genom utbildning och handledning i grupp och individuellt 
• Bidra till att öka användandet av IKT, digitala verktyg och medier i undervisningen, 

med både teknisk och pedagogisk support. 
• Stimulera till nyskapande och innovativt bruk av IKT:kreativt användande av 

programvara, verktyg och webbdesign. 

Administration 
• Administration av viss teknisk utrustning inom skolområdet t.ex Lärplattor och andra 

digitala verktyg. 
• Administration av hemsidor för pedagogisk inspiration och ärnnesspecifika digitala 

resurser. 
• Toppadministratör Fronter, vilket innebär ansvar för administration och utveckling av 

arbetet med lärplattformen samt utbildning och inspiration av personal, elever och 
vårdnadshavare 

Samordning 
• Huvudansvar för registrering och sammanställning av beställningar gällande 

tidsenliga verktyg och teknik inom skolområdet. 
• Kunna ta emot felanmälan och antingen åtgärda eller skicka vidare ärendet till IT-

enheten 
• Samarbeta och hålla kontakt med tekniker på IT-enheten. 
• Utbilda och samordna fronteradministratörer och IT-vänner för att minska antalet 

felamnälningar. 
• Arbetar inom Utvecklingsnavet tillsammans med skolutvecklare samt representant 

från elevhälsa och IT-enhet. 

Resurs 
• Bistå som resurs vid skolutvecklingsarbeten. 
• Bistå som resurs vid upphandlingar och investeringar av teknik som rör skolområdet. 
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Bilaga 3 
Arbetsbeskrivning IT-vän 

It-vän ska finnas på varje skola för att arbeta med kartläggning av resurser, behov 
samt att vara tillgängliga som tekniskt stöd till pedagoger. Tid för detta uppdrag 
ska finnas inom tjänst. 

Ansvar: 

• Vara insatt i kommunens IKT-plan och arbeta proaktivt utifrån den med 
personalen. 

• Att hålla sig ajour med teknisk utveckling och ny programvara. 

• Att stötta pedagogisk personal och assistenter så att de är väl förtrogna med 
tidsenliga verktyg, och på så sätt bidra till en positiv inställning till IKT i 
skolan. 

• Att kartlägga behov av tidsenliga verktyg samt förvaring och underhåll av 
dessa. 

• Kunna ta emot felanmälan från elever och personal och, om kunskap finns, 
åtgärda. Annars skicka vidare ärendet till IT-pedagog (caperio) eller IT-
enheten. 

• Att ha regelbunden kontakt med IT-pedagog, IT-enhet samt utvecklingsnavet. 
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Bilaga 4 

Dataregler och ansökan om användar-ID i Arvidsjaurs skolors dataniitverk 

Syftet med kommunens skoldatanät är att skapa förutsättningar för en bra 
utbildning där modern informationsteknologi används som ett naturligt inslag i den 
dagliga verksamheten. 

Regler för användning av Arvidsjaurs skolors IT-resurser (Datorer) för elever 
och personal. 

För att använda datorer kopplade mot kommunens servrar och nätverk skall 
användaren logga in på nätverket med egen identitet och eget hemligt lösenord. 
Vid användande av kommunens datorer skall alltid nyttjandereglerna följas. 
Datorer, nätverk, kringutrustning, användar-ID:n etc ägs och drivs för att användas 
i av skolan godkänd verksamhet. Annan användning är enbart tillåten om den: 

• inte stör ordinarie verksamhet 
• inte innebär brott mot skolans dataregler samt mot gällande lagstiftning 

Vid inloggning i systemen är användaren alltid skyldig att ta del av eventuella 
ändringar i nyttjandereglerna, vilket framgår av skolans hemsida. 

NYTTJANDEREGLER 

För den som innehar ett användar-ID i Arvidsjaurs skolors nätverk gäller: 

• Sunt förnuft där alla visar hänsyn mot andra är den enkla huvudregeln! 
• Ditt användar ID är personligt och får endast användas av dig själv. Lösenordet 

måste hållas hemligt och får inte vara alltför enkelt att lista ut. Du är 
personligen ansvarig för ditt ID, och kan själv byta lösenord med jämna 
mellanrum om du vill. 

• Användning som strider mot gällande lagstiftning är inte tillåtet. 
• All användning av datorerna till direkta skoluppgifter går före annan 

användning. Den som sysslar med annat ska erbjuda sin plats till den som 
behöver använda datorn till skoluppgifter. 

• Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller 
distribueras. Allt upphovsrättsligt skyddat material far enbart kopieras eller 
distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren. 
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Bilaga 4 
• Försök att avslöja andras lösenord, eller på annat satt visa att man inte 

respekterar de säkerhetsspärrar som finns, är brottsligt och faller under allmänt 
åtal. 

• Åverkan och skadegörelse på hårdvara eller mjukvara är förbjudet. Ersättning 
för ev. skadegörelse kommer att utkrävas. 

• Information i skolans datanät får inte innehålla material som står i strid mot 
gällande lagstiftning t.ex. uppvigling, hets mot folkgrupp, pornografi, droger, 
rasistisk propaganda, olaga våldsskildring, hot, förtal, förnedring eller sådant 
som på annat sätt kan upplevas kränkande eller stötande. 

samband med användning av skolans datorer/lärplatta är allt ätande och 
drickande förbjudet. 
Sabotage eller störande verksamhet mot annan användare är givetvis inte 
tillåtet. 
Den som av någon anledning förlorar ett användar-ID eller ett lösenord kan 
efter skriftlig ansökan till IT-avdelningen få ett nytt. 

Påföljder och åtgärder vid regelbrott 

• Systemansvariga ska anmäla brott mot föreskrifter och lagstiftning till 
skolans rektor, viket kan leda till kontohavarens avstängning och/eller 
rättsliga påföljder. För systemansvariga gäller tystnadsplikt utom mot 
skolledning och rättsvårdande myndigheter. 

• För att möjliggöra skötsel och driftansvar, har systemansvariga rätt att 
utan förvarning övervaka och kontrollera skolans system, och vid brott 
mot detta avtal eller allmän lagstiftning ta bort otillåtna programfiler i 
systemet samt stänga av användaren från skolans dator-, nät och 
systemresurser. 

Jag har läst igenom de regler som gäller och accepterar de villkor som nämns. 
Jag ansöker om ett användar-ID och ett lösenord. 

Elevens namn 	  

Klass 	  

Användar — ID 	  

Datum 	  

Målsmans underskrift 	  

Namnförtydligande 	  

P/A 
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