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NATIONELL IT-STRATEGI
Skolverket har lämnat förslag till regeringen 
om en nationell IT-strategi:

“Digitaliseringen ska bidra till att verksam-
heterna förbättras och eff ektiviseras. Alla 
barn och elever ska få en mer likvärdig mö-
jlighet utveckla en digital kompetens. Stra
tegin anger de förutsättningar och insatser 
som krävs för detta. Strategin kommer att 
gälla 2017-2022 om regeringen fattar beslut 
om den.”   skolverket.se

Huvudmän som har ambitionen att vara 
förberedda är fria att påbörja arbetet innan 
höstterminen 2018, då strategin ska imple-
menteras för alla elever.

TILLSAMMANSARBETE
Ett aktivt tillsammansarbete kan i detta
sammanhang vara en nyckelfaktor för 
framgångsrikt resultat.

Vi har pedagoger och resurser inom verk-
samheten som kommit långt i arbetet och 
har nödvändiga kompetensen. Det är därför 
naturligt att samordna utbildningsinsatserna 
för samtliga pedagoger så att bästa möjliga 
utbyte kan ske.

Genom att aktivt arbeta tillsammans visar vi 
också hur vi följer politiska nämndens tydli-
ga viljeinriktning i Plattform för styrning och 
ledning.

PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Under läsåret kommer vi att genomföra 
implementeringen enligt nedanstående håll-
punkter:

Uppstart
Gemensam introduktion om nuläget kring 
digitalisering, nationella IT-strategin samt 
förväntningar.

Ådalsskolans Aula
Måndag 21/8 2017 - kl. 08:30-11:00

Ämnesträff ar
Årskurs 7-9: ämnesträff ar utifrån lämpliga 
grupper för ämnesinriktade diskussioner 
och fortbildning med koppling till nationella 
IT-strategin.

Sammankallande är Ådalsskolans ämnes- 
ansvariga - sker fyra gånger under läsåret.

Årskurs 1-6: fem tillfällen under läsåret för 
fortbildning inom programmering.

Sammankallande är IKT-pedagogerna - sker 
fem gånger under läsåret.

Förskolan/fritidshem: fortbildning inom 
programmering och ett antal Paddagogiska 
caféer.

Sammankallande är IKT-pedagogerna - sker 
sex gånger under läsåret.

Uppföljning
Gemensam samling för information om hur 
långt arbetet fortgår. Olika ämnesgrupper 
informerar om förändringarna samt vad 
diskussionerna resulterat i.

Ådalsskolans Aula
Tisdag 23/1 2018 - kl. 15:00-17:00

Utvärdering
Läsårets sista ämnesträff  ska innehålla 
en utvärdering som ska svara på följande 
frågor:

1. Hur har läsårets arbete fungerat?
2. Har vi lyckats identifi era en röd tråd över    
stadierna för bättre förståelse hos eleverna?

3. Vad behöver vi för fortsatt goda förut-
sättningar att implementera nationella 
IT-strategin?
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GRUND- OCH GRUNDSÄRSKOLAN
Läroplanen har förändrats i sin första och 
andra del, bland annat den del som heter 
”Skolans uppdrag” och under rubriken
”Rektorns ansvar”. Kursplanerna i fl era 
ämnen ändras. Det gäller:

-biologi
-fysik
-geografi 
-historia
-idrott och hälsa
-kemi
-matematik
-religionskunskap
-samhällskunskap
-slöjd
-svenska
-svenska som andraspråk
-teknik

GYMNASIE- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
Läroplanen har förändrats i sin första och 
andra del, bland annat den del som heter 
”Skolans uppdrag” och under rubriken 
”Rektorns ansvar”. Av de gymnasiegemen-
samma ämnena har förändringar skett i

-historia
-matematik
-naturkunskap
-religionskunskap
-samhällskunskap
-svenska
-svenska som andraspråk

Det fi nns också ändringar i examensmålen 
för alla de nationella programmen.

Inga ändringar i ämnena engelska och idrott 
och hälsa.

FÖRSKOLAN
Förslaget ska redovisas till regeringen våren 
2018.

FAKTAKUNSKAPER
Som skolpersonal känner vi till att gedigna 
grundkunskaper är viktiga för att tillägna sig 
nya kunskaper. Därför ska även vi se till att 
lära oss grundläggande begrepp inom pro-
grammering.

För att göra detta ska vi använda Ådalsskolans 
app - Course! - som på ett gamifi erat sätt ger mö-
jlighet till lärande. Detta ger också tillfälle till refl e-
ktion kring vad en skola kan skapa för möjligheter 
genom programmering och vad gamifi cation är 
för koncept.

Appen hittar du via länken nedan:
htts://course.laragenomspel.se.

“Vi utbildar inte programmerare. Vi försöker 
förklara hur världen fungerar.”

Karin Nygård
Lärare, författare, programledare

En kultur präglad av kreativitet, refl ektion och 
respekt har goda förutsättningar för lärande 

och framtidstro. 

De skolor som låter eleverna erövra även den 
digitala världen är redan i framtiden!

Anki Johnson
Tf. förvaltningschef



KONTAKT

Vill du komma i kontakt med gruppen som ansvarar för planering, genomförande och utvärder-
ing av implementeringsarbetet är du välkommen att kontakta att kontakta någon av personerna 
nedan.

Uppdaterade kontaktuppgifter hittar du på www.kramfors.se!

Ansvarig grupp

Henry Åsberg
Programmering, Ådalsskolan

Björn Olofsson
Programmering, Ådalsskolan
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Jan Larsson
SO-ämnen, Ådalsskolan

Kristoffer Kretz
Svenska, Ådalsskolan

Jennie Hamberg
Engelska, Ådalsskolan

Karin Undin
Matematik, Ådalsskolan

Peter Ramström
Naturkunskap, Ådalsskolan

Per Larsson
Idrott och hälsa, Ådalsskolan

Erik Lundberg
Lärare, grundskolan

Stefan Karlstedt
Utvecklingschef

Anders Digné
Rektor, Kramfors centrum

Ulf Edholm
Förskolechef, Höga kusten

Linda Dahlkvist
IKT-pedagog, grundskolan

Ida Nordvall
IKT-pedagog, förskolan & gymnasiet

Peyman Vahedi
Rektor, Ådalsskolan

Inger Pettersson
Svenska som andra språk, Ådalsskolan


