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IT-plan för Risebergaskolan
Vision och målsättning
Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de
kommer behöva i sina studier, både nu och i framtiden. Vi strävar efter att våra
elever ska lära sig hur de kan använda sig av it och media för att förbättra
kunskapsinlärningen och därmed öka måluppfyllelsen. Vi vill se att våra elever
utvecklar sina förmågor som information- och medieproducenter men även att
de blir medvetna om sin roll som information- och mediekonsumenter.

IT-organisation
Vi har en anställd mediepedagog på 20 % och tillgång till stadsdelens Ittekniker. Tanken är att vår mediepedagog i första hand ska användas som en
pedagogisk resurs men även finnas som ett stöd när det gäller tekniska frågor
och göromål. It-teknikern ansvarar för drift av nätverk och datorpark.
Skolans lokala IT-grupp, som träffas två gånger per termin, består av: rektor,
mediepedagog och specialpedagog. Gruppens uppgift är att planera
utbildningsinsatser, inköp och kontrollera att uppsatta IT-mål nås.

Tekniska förutsättningar
Skolans klassrum är utrustade med en interaktiv skrivtavla och högtalare, två
stycken stationära datorer varav den ena är kopplad till tavlan. Pedagogerna har
möjlighet att boka en datorvagn utrustad med 10 st laptops.
De flesta pedagoger är utrustade med en personlig arbetsdator.
Både personal och elever har personliga inloggningskonton på kommunens
nätverk och där möjlighet att lagra filer och beställa mjukvara till datorerna. Itteknikern och mediepedagogen ansvarar för supporten för elevkonton, för
personalkonton är det Malmö Stads centrala It-support som ansvarar.
Vår kommunikationsplattform heter PedNet och även till denna har samtliga
elever och personal personliga konton och epostadresser. Mediepedagogen är
lokal administratör för PedNet.
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Kompetens Personal
I stort sett hela personalstyrkan har nått nivå 3 i PIM, ”Praktisk IT- och
mediekompetens” som är en del av ett regeringsuppdrag som Skolverket har
fått för att främja utveckling och användning av informationsteknik i skolan.
Under ett läsår ska fyra stycken fortbildningstillfällen planeras in och hållas för
personalen så att vi håller oss uppdaterade med nya pedagogiska verktyg och
tekniker.
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Kompetens Elever
För att säkerställa att eleverna får den digitala kompetens, de färdigheter och
kunskaper de behöver för att använda sig av digitala verktyg och mediala
budskap både i skolan och på fritiden har vi satt upp ett antal mål som vi vill att
alla elever har nått innan de slutar tredje klass. Både skola och fritids planerar
sin verksamhet så att varje elev på skolan ska nå samtliga mål. Målen är satta
dels utifrån olika ämnens centrala innehåll i LGR 11 dels för att ge våra elever
grundläggande It-teknisk kunskap. Målen finns beskrivna i bilaga 1.
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Bilaga 1 till ”IT-plan för Risebergaskolan"
Mål årskurs 1-3

Bilaga 1 till ”IT-plan för Risebergaskolan”

Eleverna ska:
1. kunna starta ett program själv.
2. veta hur man skriver i ett ordbehandlingsprogram och hur man
formaterar text.
3. veta hur man lägger in bilder i ett ordbehandlingsprogram.
4. ha provat att fotografera med digitalkamera och sett hur bilderna förs
över till datorn.
5. veta var man ska skriva in webbadresser för att kunna besöka olika
webbplatser.
6. ha sett hur man läser in bilder med scanner.
7. ha sett hur e-post fungerar.
8. veta att material på webben är synligt för alla.
9. känna till att det finns upphovsrätt.
10. veta att det finns sökmotorer.
11. kunna använda pedagogiska program och spel som passar den
individuella eleven.
12. kunna benämna datorns olika delar såsom mus, tangentbord, skärm ect.
13. veta hur man öppnar och sparar dokument.
14. provat använda enklare funktioner på SmartBoard/Notebook.
15. veta hur man förhandsgranskar och skriver ut från ordbehandlare
16. vara medveten om behovet att ha ett källkritiskt förhållningssätt.
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