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Sammanträdesdatum

9 april 2014

Ks § 59

Dnr 2014-000049

Medborgarförslag - Ipads istället för datorer på
högstadiet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en översyn av
vilket digitalt verktyg som ska användas i årskurs 7-9 är på gång.
________________________________________________________________
Protokollsanteckning från Owen Laws, MP
Ungdomarna har rätt. Det var ett misstag av barn- och utbildningsnämnden
att prioritera inköpspris istället för kvalité och ändamålsenlighet när man
köpte in PC-datorerna till eleverna.
Troligen är det också just iPad:ar med tangentbord som bäst passar skolans
pedagogiska behov, inte minst p g a kameran och minimala utbildnings- och
underhållsbehov. Men det beror på hur de ska användas, det finns andra bra
och spännande alternativ till PC-datorer. Därför är det rätt av nämnden att
vilja reda ut ändamålet innan man bestämmer val av digitala verktyg för
eleverna.
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev framförs önskemål om ipads istället för
bärbara datorer i högstadiet. Förslagsställaren menar på att ipads är lättare att
bära fram och tillbaks till skolan, det upplevs som om ipads håller bättre
samt att batteritiden upplevs om mycket bättre på ipads än bärbara datorer.
I ett förslag från barn- och utbildningsförvaltningen som ska gå till beslut vid
barn- och utbildningsnämnden den 18 mars 2014 framförs att
fortsättningsvis använda begreppet digitalt verktyg. För bara några år sedan,
när beslutet om bärbara datorer till åk 7-9 togs, var det självklart att ett
digitalt verktyg var lika med dator.
Barn- och utbildning kommer att utreda vilket digitalt verktyg som ska
erbjudas årskurs 7-9 i framtiden.
Barncheck
Barnchecken är beaktad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2014

Ks § 59 (forts)

Dnr 2014-000049

Medborgarförslag - Ipads istället för datorer på
högstadiet
Underlag för beslut
Digitala verktyg till elever i årskurs 7-9, dnr BUN 14/044
Barncheck
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2014, § 51
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, Jörgen Blom, V, Gabriella Carlsson, S, och
Maria Jacobsson, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med att en översyn av vilket digitalt verktyg
som ska användas i årskurs 7-9 är på gång.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Krokoms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KROKOMEN TJIELTE
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

18 mars 2014

2014 -03- 2 6

Bun § 51

Dm BUN 2014-000048

Medborgarförslag - Ipads istället för datorer på högstadiet
Barn- och utbildningsnämndens

förslag till beslut

1. Bam- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med att en översyn av vilket digitalt
verktyg som ska användas i årskurs 7-9 är på gång.

Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev framförs önskemål om ipads istället för
bärbara datorer i högstadiet. Förslagsställaren menar på att ipads är lättare att
bära fram och tillbaks till skolan, det upplevs som om ipads håller bättre
samt att batteritiden upplevs om mycket bättre på ipads än bärbara datorer.
I ett förslag från bam- och utbildningsförvaltningen som ska gå till beslut vid
barn- och utbildningsnämnden den 18 mars 2014 framförs att
fortsättningsvis använda begreppet digitalt verktyg. För bara några år sedan,
när beslutet om bärbara datorer till åk 7-9 togs, var det självklart att ett
digitalt verktyg var lika med dator.
Bam- och utbildning kommer att utreda vilket digitalt verktyg som ska
erbjudas årskurs 7-9 i framtiden.
Barncheck
Bamchecken är beaktad, se bilaga.
Underlag för beslut
Digitala verktyg till elever i årskurs 7-9, dnr BUN 14/044.
Bamcheck.
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014, Monica Andersson.
Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår bam- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att en översyn
av vilket digitalt verktyg som ska användas i årskurs 7-9 är på gång.

Kopia till
IT-pedago g, kommunfullmäktige

Justerandes

sign
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kommun
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TJIELTE

Barn- och utbildningsförvaltningen
Monica Andersson
IT-pedagog

TJÄNSTEUTLATANDE
Datum

Diarienummer

2014-03-10

BUN 14/048

Bam- och utbildningsnämnden

2014 ·-03-· 2 6

Medborgarförslag - Ipads istället för datorer på
högstadiet
Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår bam- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att en översyn av
vilket digitalt verktyg som ska användas i årskurs 7-9 är på gång.

Bakgrund
l ett medborgarförslag från en elev framförs önskemål om ipads istället för bärbara
datorer i högstadiet. Förslagsställaren menar på att ipads är lättare att bära fram och
tillbaks till skolan, det upplevs som om ipads håller bättre samt att batteritiden
upplevs om mycket bättre på ipads än bärbara datorer.
l ett förslag från bam- och utbildningsförvaltningen som ska gå till beslut vid bamoch utbildningsnämnden den 18 mars 2014 framförs att fortsättningsvis använda
begreppet digitalt verktyg. För bara några år sedan, när beslutet om bärbara datorer
till åk 7-9 togs, var det självklart att ett digitalt verktyg var lika med dator.
Bam- och utbildning kommer att utreda vilket digitalt verktyg som ska erbjudas
årskurs 7-9 i framtiden.
Barncheck, miljöcheck, MBL
Bamchecken är beaktad, se bilaga.
Underlag för beslut
Digitala verktyg till elever i årskurs 7-9, dnr BUN 14/044.
Bamcheck
Underskrift

Monica Andersson
It-pedagog
Kopia till
Kommunfullmäktige

1 (1)

Tack fôr att du tagit dig tid och gjort en insats fôr att göra vår kommun barnvänlig!
Kontaktpersoner: Louise Öhnstedt Ungdomskultursamordnare
0640163270706686879,
Kajsa Eklund Verksamhetschef skola 0640 -16164

Bakgrundsinformation

2014 --03- 2 6

Handläggare:
Monica Andersson
ÄrendelDiarienummer
BUN 14/048
Förvaltning/nämnd
Bam- och utbildning

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
Medborgarförslag från en elev.

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsnedsättning?
Ja
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
Att varje elev har varsitt digitalt verktyg innebär att elever med ex. läs och skrivsvårigheter
inkluderas. Tillgängligheten till texter ökar.

Har barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktats??
Ja
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
Flera elever vittnar i en enkätet om att de inte har någon annan dator, vilket innebär att kommunen
utjämnar olililleter i ungas förutsättningar att klara skolan genom att erbjuda ett digitalt verktyg.

Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till en god hälsa och utveclding beaktats?
Ja
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
se föregående, förutsättningar att öka sin digitala kompetens och lättare att nå skolans mål.

Innebär beslutet att vi sätter barns bästa i främsta rummet?

Ja
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?

För likvärdighet på Krokoms skolor

Vilka konsekvenser får detta beslut för barn och ungdomar?

Att alla elever har samma förutsättningar för att arbeta i den digitala värld vi lever i.
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Motivering (här kan du lämna en utförlig beskrivning av förslaget. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska
genomföras och hur det ska gå till):
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SkickasIIämnas till: Krokoms kommunfullmäktige, 83580 Krokom
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