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IKT plan
Bakgrund;
IKT-planen är ett övergripande dokument kring förskolans och skolans uppdrag
att garantera barns och elevers digitala kompetens. IKT-planen gäller för
kommunens förskola, grundskola, särskola och fritidshemsverksamhet.
Informations- och Kommunikations Teknik, ska vara ett verktyg för att nå
läroplanens mål.
Verksamhetens ambition är att med hjälp av digital teknik ge möjlighet att
utveckla pedagogiken och lärandet. Olika former av IT-utrustning ska finnas
tillgänglig och vara anpassad för olika målgrupper.
IKT-planen har tagit sin utgångspunkt i styrdokumenten samt i
Europaparlamentets nyckelkompetenser.
Ur Läroplan för förskolan reviderad upplaga 2010:
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är
nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb
förändringstakt.
Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper
som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.
Ur läroplan för grundskolan 2011:
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder
att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
Ur Europaparlamentets Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande:
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för
kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter,
dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera,
redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i
samarbetsnätverk via Internet.

Hästhagen-Uddaredsenhetens rektorer har tillsammans med nyckelpersoner gått
en utbildning i IKT. Innehåll i kursen; lära strategiskt lärandet, bedömning av
lärandet, hur gör man i praktiken, utarbeta en IKT plan på varje enhet. Planen har
förankrats i personalgruppen. Syftet smarta mål, planen ingår i skolans planering,
mål för öka förståelsen för omvärldspaning.
Fem områden påbörjas 2013
1. Digitala lärresurser, planering under 2013
2. Omdefinierat lärande
3. Entreprenöriella lärandet, att planera in förmågan i lärandet
4. Omvärldsbevakning, följa bloggar, twitter etc
5. Inkludering, erbjuda alla elever lika möjligheter, elevhälsan får extra
ansvar, uppföljning tre gånger per år
Syfte
Att skapa en tydlig lättillgänglig och välstrukturerad IKT-plan med SMARTA mål
där hela skolans verksamhet engageras och alla känner sig delaktiga för att nå ett
omdefinierat lärande.
Mål
-

Att förändra vår syn och vårt förhållningssätt till vad kunskap kan
innebära i en digital tidsålder.

-

Att öka förståelsen för hur mycket enklare omvärdsbehovet kan vara.

-

Att inse vilka oändligt många fler möjligheter som öppnar sig i ett om
definierat lärande för alla som verkar inom skolan.

Fånga världen i ett gränslöst lärande för en framtid.
Sociala medier
Diskussioner kring Facebook och andra sociala medier och online spel.
Föräldrar upplever att när barnet fick förmånen att ”få” en dator av skolan ökade
användandet av tekniken. Barnen klarar inte av hur de ska uttrycka sig digitalt.
Osämja uppstår på nätet som de tar med sig till skolan. En förälder berättar hur
familjen tar kontakt med andra familjer osämja uppstår.
Tips, läs på statens medierad.se, Barn och ungas liv på nätet.
Föreläsning eller workshop önskas med föräldrar, skola. Ett förslag på föreläsare
Micke Gunnarsson.

Ekonomi
Uppföljning gjord januari-februari, visar positivt resultat. Enheten har haft stora
vikariekostnader. Ekonomin ska gå + - 0 med smart organisation.
Förskola 1-5 har stora grupper och lång kö, utskick görs till påsk med placeringar
för hösten 2013.
Uddaredskolan ser över samarbetet med Hästhagenskolan. Översyn av
organisationen görs pga ökat antal förskolebarn i förskolegruppen.
Resor med elever
Resor med elever och förskolebarn ska ske kollektivt i första hand i enlighet med
kommunens miljövision.
Personal på Uddaredskolan upplever problem med att åka buss. De kan inte åka
när skolungdomar åker buss utan måste ta senare turer.
Vilka ämnen ska enhetsrådet ta upp?
Fortsättning sociala medier
Problem
Vid dagens möte kom endast tre föräldrar ifrån hela Hästhagen- Uddaredsenheten.
Vad ska göras för att få fler föräldrar att komma till enhetsrådsmöten?
Förslag önskas från föräldrarna för att öka intresset för mötena.

Vid datorn Annika Andersson
Föräldrarepresentant, Hästhagenskolan

