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Dnr GFN 2020/54

§ 95

Kvalitetsrapport digitalisering

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med den politiska
ledningen valt att redovisa utvecklingsarbetet och det systematiska
kvalitetsarbetet genom Kvalitetsrapporter. Det är rapporter som
fokuserar på ett antal prioriterade områden. De prioriterade
områdena är:


Kvalitet i undervisning och lärmiljö



Hållbar utveckling



Den kompetenta organisationen



Hälsofrämjande och kompetensförsörjning



Digitalisering



Kommunikation o varumärke

Sedan tidigare har nämnden fått rapporter inom områdena
Kompetensförsörjning och Den kompetenta organisationen och nu
kommer kvalitetsrapporten Digitalisering.
Förvaltningens synpunkter

Rapporten ska ses som en ögonblicksbild av var förvaltningen är i
arbetet digitaliseringsarbetet. Rapporten är ett försök till att
metodiskt och systematiskt öka kunskapen om organisationen,
omvärlden och framtiden för att identifiera vilka områden som
vidare behöver analyseras och vilka åtgärder som ska prioriteras för
att åstadkomma en god digitalisering som skapar de bästa
förutsättningarna för förvaltningens kärnverksamhet. Det primära
fokusområdet är att identifiera utvecklingsområden för att nå målen
i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I det
fortsatta arbetet kommer arbetet att fördjupas och vidgas.
Utgångspunkten för digitaliseringsområdet måste vara att
digitaliseringen blir en möjliggörare och ett sätt att utveckla
verksamheten. Därigenom ökar förmågan att nå kommunala och
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statliga mål som sammanfattningsvis ytterst handlar om att ge barn
och elever goda förutsättningar att lyckas i skolan och livet.
Kvalitetsrapporten visar att förvaltningen behöver prioritera
digitaliseringsområdet för att digitaliseringens möjligheter ska
användas på bästa möjliga sätt i hela verksamheter och för alla barn
och elever. Vidare visar rapporten att organisationen har kompetens
och förmåga att driva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete men
förmågan till att ta tillvara detta för hela organisationen måste öka.
Bedömningen är att nedan angivna utvecklingsområden
tillsammans med förvaltningens ledningssystem skapar
förutsättningar för att ta tillvara organisationens kompetens och
förmåga vilket kommer leda till att digitaliseringsområdet
utvecklas i önskad riktning.
Nedan följer tre utvecklingsområden som föreslås vara
utgångspunkten för det fortsatta arbetet inom digitaliseringsarbetet.


Leda digitalisering



Digitalisering som möjliggörare



Organisera arbetet för digitalisering.

Underlag för beslut

- Kvalitetsrapport digitalisering
- Bilaga 1 Uppdragsområden, arbetsmodell för kvalitetsrapport och
årshjul för redovisning
- Bilaga 2 Tillstånden för digitaliseringsområdet
- Bilaga 3 Beskrivning av nuläge, omvärld och framtid
- Bilaga 4 Utvärdering och förklaring
- Bilaga 5 Förslag till åtgärder.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner kvalitetsrapport
digitalisering.
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Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner kvalitetsrapport
digitalisering.
__________
Expedieras: Akt

Utdragsbestyrkande

