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Barn- och ungdomsnämnden

Digitala verktyg – utökning av verktyg i förskola och
grundskola
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2018-04-10 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett förslag på hur digitala verktyg kan utökas i verksamheten utifrån det ekonomiska utrymme
som frigörs när chromebooks införs till personal i höst vid utbyte av digitalt verktyg.

Beredning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utökning av verktyg i förskola och grundskola.
Förskola: I förskolan frigörs 541 tkr/helår som medför att 290-300 st nya verktyg kan utökas i
verksamheten beroende på vilka verktyg. Det behövs både i-pad och cromebooks i
verksamheten, ca 50 chromebooks/stor arbetslag och ca 250 i-pads. Det finns då totalt ca
345 i-pads i verksamheten, med de i-pads som finns kvar i verksamheten. Förvaltningens
förslag är alla i-pads blir personliga verktyg för fast anställa förskollärare och barnskötare i
förskolan. I ett inledningsskede kommer dessa verktyg även att användas av barnen, innan
barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om att utöka fler verktyg som kan användas av
barnen. Utöver detta så köps ca 80-95 st mobiltelefoner in till förskolorna för att användas
som verktyg för planering förskola, samt ersätta fast telefoni. En översyn görs av fast telefoni
på alla förkolor och en övergång till mobiltelefoni kommer att medföra en möjlighet till fler
verktyg i verksamheten. Alla förskolor kommer att ha minst en fast telefonanknytning i sina
lokaler eller närliggande skollokaler. För det utrymme som frigörs vid detta utbyte kan fler
lärverktyg utökas något i förskolan under 2019.
Grundskola: I grundskolan frigörs totalt 923 tkr/helår. I skolår F-6 frigörs 693 tkr/helår som
medför att 360 st nya verktyg kan utökas i verksamheten F-6. Det blir inga personliga verktyg
till eleverna utan en utökning i skolorna utifrån elevantal. I skolår 7-9 frigörs 231 tkr/helår som
därmed kan användas för digitala läromedel, vilket innebär 183 kr per elev. I och med att
elevernas och personalens verktyg är personliga ingår kostnaden för lärverktyg i nuvarande
elevpeng och omfördelas därmed inte.

Härmed utökas antal lärverktyg med ca 660 och det kvarstår ca 1500 verktyg tills Barn- och
ungdomsnämnden kan ge ett personligt verktyg till eleverna i grundskolan, samt utöka
antalet barnverktyg verktyg i förskola 1:5 och f-klass 1:5 utifrån målbild i Nationell IT-strategi.
Ett förslag kan vara att utöka ca 500 verktyg i 3 år, till en årlig kostnad för ca 960 tkr. Denna
fråga får barn- och ungdomsnämnden ta med i flerårsstrategiberedning 2019-2021.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utöka antalet verktyg i förskola med 290-300
verktyg, att köpa in ca 80-95 mobiltelefoner till förskolan, samt att påbörja att växla över fasta
telefoner till mobiltelefoner och frigöra ytterligare resurser för något fler lärverktyg i förskolan
2019.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utöka lärverktyg i grundskola F-6 med 360 nya
lärverktyg och utökar 7-9 skolornas ekonomiska utrymme för digitala läromedel med 183
kr/elev.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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