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Guide för IT-strategi i skolan
Svenska Kommunförbundet och Skolverket har under våren i ett gemensamt
projekt tagit fram en guide för IT-strategi i skolan. I tidigare cirkulär 1995:55
har vi sagt att projektet beräknas vara slutfört under maj månad.
Tryckningen gör att distributionen av guiden kan ske först i månadsskiftet
juni/juli. Redan nu vill vi informera om dess syfte och de avsnitt som guiden
innehåller.
Eftersom varje skola och kommun har unika förutsättningar vill vi med
denna guide
• ge ett stöd för en långsiktig, reell process där IT-stödet sätts in i en
helhet
• bidra med den som ett smörjmedel i alla viktiga processer som måste pågå
parallellt
• underlätta införandet av IT-stöd genom de checklistor som guiden
innehåller - ett stöd utan att vara styrande.
I arbetet har ett 15-tal kommuner aktivt deltagit i en referensgrupp som
kravställare.
Projektet har letts av kommunförbundet och som konsult har Robert
Cinadler, Celsius Information System anlitats.
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Följande avsnitt ingår
• de nationella målen - skolans samhällsuppdrag
• samhällsförändring i snabb takt mot kunskapssamhället
• informationsteknologi - en katalysator i samhällsförändringen
• Europa prioriterar utbildning
• en samlad vision för AB Sverige
• arbetsmarknaden ställer nya krav
• ungdomarnas informationsintensiva vardag
• förändrade grundförutsättningar för skolan
• gårdagens, dagens och morgondagens pedagogik - IT:s möjligheter
• varje skolas unika behov
• framgångskriterier vid förändring
• arbetsprocesserna, förutsättningarna, roller, ansvar, helhet och delar
• förankring i viktiga grundstenar
• IT - strategin - några startpunkter - inramning, nuläge, teknikfrågor i
starten
• IT - strategins beståndsdelar
Guiden kommer att omfatta ett 30-tal textsidor samt en bilagedel som upptar
olika kommunexempel som belyser både strategifrågor och mer konkreta
frågor t ex om kostnadskomponenter kring utrustning. Utformningen av
skriften i A 4 format med bilder och tillhörande kassett görs med avsikt att
vara till hjälp vid lokala informationsträffar och liknande.
IT- frågorna kommer fortlöpande att utvecklas i ett högt tempo på enskilda
skolor och på kommunnivå. Stöd och stimulans kommer att ges bl a genom
stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, IT-kommissionen, skolverk
och kommunförbund m fl. Det kommer att bedrivas forskning och
utvärdering om pedagogisk utveckling och förändrade arbetsprocesser.
Det kommer därför att finnas behov av ett levande forum för kontinuerligt
lärande och för kommunikation. Vi har för avsikt att skapa ett sådant i
Kommunförbundets First Class-server, där kommunerna kan kommunicera,
hitta intressanta uppslag och exempel. Närmare information härom senare.
Frågor med anledning av ovanstående besvaras av Olle Wendt eller Anders
Nordh tfn 08-772 46 47 resp 08-772 42 03. Båda nås också på fax 08-772 47 17.
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