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Återrapport  till kvalitetsrapport Utbildning, arbete och näringsliv, Läsåret 2018-
2019 

Bakgrund och beskrivning av uppdraget 

I samband med att kvalitetsrapporten Utbildning, arbete och näringsliv, Läsåret 2018-2019 föredrogs 
för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2020-09-30 § 94) gav nämnden förvaltningschef två uppdrag 
att utreda vidare; 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utdela följande uppdrag till förvaltningschef: 
Utreda möjligheten till en utökad digitalisering i åk 1-6 för att bättre kunna möta skollagens 
krav, samt utveckla huvudmannens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet inom 
gymnasiesärskolan. 

Uppdragen skall vara genomförda och redovisas för nämnden senast mars 2021 

 

A. Utökad digitalisering i åk F-6 

Förvaltningschef gav utvecklingschef Niklas Risberg i uppdrag att, med utgångspunkt i skolans 
styrdokument, sammanställa underlag och utreda möjligheten till en utökad digitalisering i åk F-6 för 
att bättre kunna möta skollagens krav. 

Risberg har sammanställt underlaget i rapporten Utredning – Utökad digitalisering åk F-6 (Bilaga 1). 
Rapporten redogör bl a för de olika styrdokument som finns kring digitalisering i skolan med särskilt 
fokus på de utökade kraven som digitaliserade nationella prov medför.  

Rapporten beskriver även Piteås skolors förutsättningar för digitalisering (t ex datortäthet i skolorna, 
tillgång till trådlöst nätverk i skolorna, tillgång till pedagogisk och teknisk support samt ekonomiska 
förutsättningar för utökad digitalisering).  

Rapporten lämnar slutligen rekommendationer för fortsatt utredning i syfte att införa en utökad 
digitalisering i åk F-6: 

• Utreda och föreslå lämplig datortäthet för F-3 samt åk 4-6 

• Genomföra planering och konkret kostnadsberäkning för utökning av det trådlösa nätverket 

• Lämna förslag på supportorganisation för det användarnära stödet samt support av elevdatorer 

 

B. Systematiskt kvalitetsarbete - Gymnasiesärskolan 

Förvaltningschef gav Britta Dahlén, avdelningschef för gymnasieskolan, i uppdrag att genomföra 
utredning och sammanställa underlag utifrån nämndens uppdrag. I utredningen skulle följande frågor 
besvaras: 

- Hur bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasiesärskolan? 
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- Hur kan det rapporteras, följas upp och utvärderas på huvudmannanivå? 

- Vilket eventuellt stöd behövs för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom 
gymnasiesärskolan? 

Avdelningschef Britta Dahlén har tillsammans med gymnasiesärskolans rektor Annika Niklasson 
sammanställt ett förslag till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasiesärskolan 
(Bilaga 2) där man bl a beskriver kvalitetsarbetets syfte och mål, samt redogör för fokusområden som 
gymnasiesärskolan skulle vilja fokusera på för att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete: 

1. Ökat elevansvar och elevinflytande 
2. Tydligare och mer enhetlig dokumentation 
3. Kunskaper 
4. Övergången mellan skola och arbetsliv 

 
I utredningen har man även presenterat ett underlag för hur kvalitetsuppföljning ska kunna 
genomföras på enheten. 
 
Slutsats 

Förvaltningschef anser att ovanstående återrapport (inkl. bilagor) av de uppdrag som nämnden tilldelat 
förvaltningen utifrån kvalitetsrapporten Utbildning, arbete och näringsliv, Läsåret 2018-2019 kan anses 
vara avslutad. 

Samtidigt önskar förvaltningschef att Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att utdela nytt 
uppdrag gällande digitalisering av åk F-6 i syfte att utöka digitaliseringen i grundskolan ytterligare. 
Uppdraget bör innefatta att ett beslutsunderlag tas fram och presenteras för nämnden senast maj 2021. 

 

Piteå 2021-01-25 

Malin Westling 

Förvaltningschef 

Utbildningsförvaltningen 
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