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Kultur- och utbildningsnämnden
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Revidering av Digital agenda
Ärendebeskrivning
Den dåvarande utbildningsnämnden antog en digital agenda för utbildningsväsendet den 24
januari 2017 (UN § 4). Därefter har den digitala agendan reviderats då den Digitala agendan
2.0 upprättades (UN § 18 2018-03-21). Syftet med upprättande av den digitala agendan var
att med strategiska och mätbara mål uppnå en mer likvärdig undervisning genom att, utifrån
elevernas enskilda behov, utveckla digitaliseringen i lärandeprocesser. Den digitala agendan
bygger på styrdokumenten för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för
vuxna vilka tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
Enligt den digitala agendan ska de mätbara målen ses över och justeras om så behövs.

Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämndens övergripande mål för skolverksamheten är att samtliga
elever/studerande ska uppnå de uppsatta mål som finns för respektive utbildning. Nämndens
verksamheter ska möta elever/studerande utifrån deras behov och förutsättningar och
därmed bidra till att de når sin fulla potential och skapar sig en plats i det framtida samhället.
Den digitala agendan skall vara en del i detta arbete för att kunna arbeta med uppföljning
och analys. En gedigen extern analys har även skett genom att förvaltningen valt att delta i
Guldtrappan som mäter olika faktorer av kvalitet i digitaliseringsarbetet (biläggs
tjänsteskrivelsen). Där har en bedömning resulterat i två utmärkelser.
Lektorerna vid Alströmergymnasiet har kontinuerligt utvärderat agendan och under hösten
2020 utvärderat den nuvarande Digitala agendan 2.0. Utifrån denna utvärdering och den
pågående coronapandemin, som inneburit hel eller delvis fjärrundervisning för elever och
lärare, har ett förslag till reviderad Digital agenda 2.1 upprättats.
Det reviderade förslaget innebär inga stora förändringar men ett nytt mål (J) har tillkommit.
Detta mål visar på de nya kompetensbehov som pandemin och fjärrundervisningen har
medfört.
Förslag till ny Digital agenda 2.1 biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Den digitala agendans genomförande finansieras inom befintlig budgetram för verksamhet
utbildning.
Förslag till beslut
Den Digitala agendan 2.1 godkänns.
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