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Motion gällande fler datorer i Ekerös skolor
Den teknologiska utvecklingen har sedan 1990-talet gått framåt med rasande fart. Tack vare detta
har flera nya ämnen tillkommit i skolan. Nästa läsår, 2018/2019, kommer t.ex. programmering ingå i
grundskolans läroplan. Samtidigt påbörjar Skolverket övergången till digitalt genomförande av de
nationella proven. Digitala prov kräver att samtliga elever har tillgång till varsin dator under
respektive provtillfälle. Datorer och läsplattor används dagligen i skolarbetet, men även för att göra
läxor utanför skoltid. Det finns idag på högstadiet i Ekerö knappt datorer så det räcker till hälften av
eleverna. Högstadieskolorna använder programvaran Office 365, där kan eleven genomföra sina
uppsatser och uppgifter som pedagogen enkelt kan läsa, kommentera och betygsätta. Tanken är god
men när alla elever i en klass inte har tillgång till en dator samtidigt innebär det ett dubbelarbete. En
del av gruppen får använda papper och penna för att vid senare tillfälle föra över detta till Office 365.
Skolan ska vara jämlik och kostnadsfri. Alla elever ska ha samma möjligheter att delta i
undervisningen och göra sina läxor. Att köpa in datorer och läsplattor är kostsamt och de blir ofta
omoderna innan avskrivningstiden passerat. Socialdemokraterna vill att barn, ungdomar och
pedagoger ska få bästa möjliga förutsättningar att genomföra verksamhet och klara läroplanens krav,
därför vill vi att man från kommunen upphandlar datorer genom leasingavtal. Med leasingavtal blir
det både kostnadseffektivt och man kan säkerställa att det alltid finns datorer som klarar mjukvarors
kapacitetskrav. Socialdemokraterna vill även att det ska tas fram ett utbildningsprogram för de
pedagoger som i sin tur ska utbilda i ämnet programmering.
Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla datorer och läsplattor till skolorna genom
leasingavtal. Ett leasingavtal som även omfattar support och en miljövänlig plan vid leasingperiodens
slut.
Att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för de pedagoger
som ska utbilda i ämnet programmering.
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