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vuxenutbildningsnämnden

Dnr GVN 20 I 9/0029

Återrapport av uppdrag från KF ang. porrñlter på skolornas datorer

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i samband med beslut att bifalla motion nr 21 /2017

” Skolor saknar

porrñltcr på sina datorer” uppdragit åt Gymnasic-och vuxenutbildningsnämnden att stödja skolor

med ett källkritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till olika informationskanalcr.

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Återrapport av Kommunfullmäktiges uppdrag att stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och

ansvarsfullt förhållningssätt, KF §3210 2019-03-18, har mottagits och överlämnas till

Kommunfullmäktige.

Bakgrund
Skolnämndcn behandlade 2018-04-10 motion nr 21 /2017 ”Skolor saknar porrñlter på sina datorer”

och konstaterade att även om ett ñltcr som begränsar åtkomst till olämpligt material införs i det

kommunala nätverket, så kan det inte ersätta ett aktivt arbete med eleverna för att förmedla ett

källkritiskt förhållningssätt och ett kontinuerligt värdegrundsarbetc i skolorna. Skolnämndcn föreslog

Kommunfullmäktige att bifalla motionen och att uppdra åt skolföwaltningcn att i samråd med

produktionsförvaltningen stödja skolornas arbete med källkritik och förhållningssätt. Motionen

bifölls 2019-03-18 i Kommunfullmäktige och de nya utbildningsnämndcrna, l'*'("'›rskolc - och

grundskolcnämnden och Gymnasic - och vuxenutbildningsnämnden uppdrogs att stödja skolorna i

ovanstående arbete.

Förvaltningens s|utsatser

Enligt läroplan för gymnasieskolan (Gy '11) ska eleverna kunna orientera sig och agera i en komplex

verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Eleverna ska

träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av

olika alternativ.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital

teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna Värdera information.

'Enligt skollagen åvilar det huvudmannen (den styrelse som driver skolan),skolchef, rektor och lärare

att uppfylla de krav och mål som anges i skolförfattningarnal.

1 Skollagen 2 kap 8, 821,9, '15 §§.
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Huvudmannen har också ansvar för att personalen vid skolcnhctcrna ges möjlighet till

kompetensutveckling och att personalen har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för

skolväsendetz.

För driften av den kommunala gymnasieskolan i Ostcråkers kommun svarar Konnnunstyrclsens

produktionsutskott.

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndcn bidrar genom Ungdomsmottagningen som mganiscras

under nämnden, till att i mötet med ungdomar verka för ett källkritiskt, normkritiskt och ansvarsfullt

förhållningssätt till det Ökade flödet av information och mediaexponering som följer av en digital

samhällsutveckling.

För ett mer spcciñkt stöd på vcrksamhctsnivå krävs att resurser tillförs i Gymnasic - och

vuxenutbildningsnämndens budget. Det bör dock beaktas att ansvaret för sådana uppgifter ingår i

gymnasieskolans ordinarie åtagande och därmed inom fördelad programpeng.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2019-03-18 §32'10

Kommunstyrelsen 2019-03-18 §4132

Skolnämndcn 2018-04-10 §3z4

Bilagor

'1. Motion nr 21 /20 '17 ”Skolor saknar porrñltcr på sina datorer”

Louise Fu css

utbildningsdirektör sakkunnig utbildning

Expedieras

2 Skollagen 2 kap 34§.
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