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Bakgrund 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och är inget särskilt ämne i skolan utan 

är integrerat i andra ämnen. 

IKT-planen innefattar skolans policy, rutiner och samt plan för att tillhandahålla utrustning, 

verktyg samt relevant erfarenhet och kompentens inom IKT både gentemot elever och lärare. 

Kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digital kompetens är en 

viktig grund för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Skolan har ansvar för att alla barn 

och ungdomar, även barn i behov av särskilt stöd, ges lika möjligheter till att fungera i en 

digital vardag.  

Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behövs för att 

kunna nyttja digitala medier vid inlärning och kommunikation samt ta aktiv del av 

kunskapssamhället såväl i fortsatta studier som i ett framtida arbetsliv. Eleverna skall ges 

adekvat undervisning i att använda digitala resurser och verktyg. Undervisningen skall 

integreras i skolans olika läroämnen och ämneshelheter.  

 

Syfte 

- Att klargöra målsättningen för Föglö Grundskola. 

- Dokumentera rutiner för elever och lärare vid start samt avslut vid grundskolan. 

- Att säkerställa rätt utrustning, verktyg och kompetens hos elever och lärare. 

- Vilka visioner som finns för framtiden. 

 

Målsättning elever 

Eleverna ska ha tillgång till adekvat utrustning för att utveckla: 

- Goda kunskaper i inom IKT  

- Förståelse för de kunskaper samt de möjligheter och risker som är kopplade till 

användningen av internet.  

- Förmågan att söka, hantera och kritiskt granska information på ett systematiskt sätt.  

- De färdigheter som krävs för att förstå, producera, och redovisa information av olika 

slag. 

- Ett etiskt riktigt förhållningssätt gentemot upphovsrätter och uppförande på internet.  

 
Målsättning personal 

Personalen ska vara insatt i IKT-planen samt ha tillgång till adekvat utrustning och 

kompetensutveckling vid behov. De ska:  

- Ges goda kunskaper i inom IKT  

- Få förståelse för de kunskaper samt de möjligheter och risker som är kopplade till 

användningen av internt.  

- Utveckla förmågan att söka, hantera och kritiskt granska information på ett 

systematiskt sätt.  

- Kunna förstå, producera, och redovisa information av olika slag. 

- Ha rätt utrustning för respektive ämne för att uppmuntra och utveckla digitalt lärande 

hos eleverna. 

- Använda den digitala tekniken som hjälpmedel för elever med särskilda behov. 
 



 
 

Skolans utrustning och program 

Skolan har en egen server med fiberanslutning (100/100) till internet. Det trådlösa nätverket täcker 

så gott som hela skolan med undantag av gymnastik- och slöjdsal.  

I klassrummen finns projektorer med möjlighet att ansluta surfplatta eller dator. Det ska även finnas 

högtalare. 

Skolans målsättning är att alla elever och personal skall ha en egen enhet. Just nu har ÅK 1-4 iPads 

medans ÅK 5-9 har laptops. Elevernas enheter förvaras i skolan i respektive hemklassrum. I slöjdsalen 

finns extra iPads för att eleverna inte ska ta med sig sina enheter från klassrummen. 

Skolan har ett eget nätverk med server och lagringsmöjlighet lokalt för elever och personal. Skolan 

har även en Office 365 licens (Word, Powerpoint, Excel, mm.) vilket möjliggör möjlighet att spara i 

OneDrive i molnet i stället. Detta möjliggör även att både personal och elever kommer åt sparat 

material hemifrån. 

 

Rutiner för start och avslut vid skolan 

Vid start vi skolan skall både elever och personal få konton/användarnamn och inloggning till 

dator/iPad. Inloggning till program, epost och andra digitala tjänster skall skapas och kommuniceras.  

Rutiner och standard för uppsättning av konton administreras av IKT-ansvarig. 

När personal eller elever slutar är det viktigt ur ett säkerhetsperspektiv att konton tas bort, enheter 

rensas från personlig information så som dokument och automatiska inloggningar.  

 

Framtidsvisioner för skolans IKT 

Målet för Föglö Grundskola är att ha den utrustning samt de verktyg och kompetens för att använda 

utrustningen som behövs för respektive ämne.  

IKT-ansvarig ansvarar för att årligen följa upp nyheter på marknaden för att säkerställa modern och 

rätt utrustning för alla. 

 


