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Skolnämndens beslut i korthet, 31 augusti 2017
Viktigt att satsa på digital kompetens tycker skolnämnden
Förmågan att använda dator eller surfplatta för att hämta, kritiskt granska,
producera, publicera och utbyta information är viktig. Det tyckte en enig
skolnämnd när de godkände skolförvaltnings informations - kommunikations
och teknikplan (IKT-plan).
– Vi kom överens om att prioritera denna plan fram till år 2022. Vi vill
förbereda våra elever inför framtida studier, arbets- och samhällsliv där IKT
är ett naturligt redskap, säger skolnämndens ordförande Ann-Christine
Myrgren (S). Kompetensutveckling för vår personal prioriteras också.
Med digitala kompetens får eleven förståelse för hur digitaliseringen
påverkar individen och samhället. Förmågan att kommunicera och delta i
samarbetsnätverk via Internet är en viktig del i framtidens skola och
arbetsliv.
I läroplanen står det att skolan och förskolan ska bidra till att barnen och
eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och
samhällets utveckling. Alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla sin
förmåga att använda digital teknik. De ska också få möjlighet att utveckla ett
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se
möjlighet och förstå risker och värdera information.
– Målet i Härnösands skolverksamhet är att förbereda eleverna för framtida
studier, arbets- och samhällsliv där informationsteknologi är en naturlig del.
Utveckligen i samhället och omvärlden måste avspegla sig i skolan, säger
Birgitta Wigren, förvaltningschef, skolförvaltningen.

Kan senare skolstart ge bättre studieresultat?
Låt skoldagen börja och sluta en timme senare. Det säger ett
medborgarförslag till Härnösands kommun. Argumentet för förslaget är att
forskning visar på att sömnbehovet ökar hos äldre barn. En skola i Hässelby
har provat senareläggning av skoldagen en längre tid och resultaten visar att
skolresultaten blir bättre och färre elever kommer försent. Ledningen på
skolan kunde också lättare och med mindre stress planera och ordna vikarier
på morgonen.
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– I majoritetsgruppen har vi diskuterat det här ett par gånger på våra
gruppmöten. När det nu kom ett medborgarförslag med liknande tankar är
det läge att gå vidare i diskussionen, säger skolnämndens ordförande AnnChristine Myrgren (S). Vi har bestämt att skolnämnds presidium ska träffa
rektorerna på högstadieskolorna och representanter från skolkontoret och
diskutera det här vidare.

Frukt till alla elever i Härnösand
Höstterminen är igång och nytt för den här terminen är att Härnösands
kommun bjuder alla elever på frukt under skoldagen.
– Vi tror att vi genom att bjuda alla elever på frukt kan ge dem bättre
förutsättningar att orka fokusera och därmed större chans att kunna lära sig
saker, säger Ann-Christine Myrgren, skolnämndens ordförande (S).
Fri frukt blev möjligt tack vare ett beslut i kommunfullmäktige i april 2017.
Då beslutade fullmäktige att ge 1 miljon kronor till satsningen.
Tidigare har vissa skolor erbjudit frukt under skoldagen, men inte alla.
– Med den här satsningen blir förutsättningarna lika för alla elever, det känns
bra, säger Birgitta Wigren, förvaltningschef på Skolförvaltningen.
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