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Inbjudan till rundabordssamtal om IT i skola och undervisning – ett tema för
Digital agenda för Sverige

Regeringen arbetar med att utveckla en strategi för att tillvarata de
möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag -en
Digital agenda för Sverige. Det är ett brett arbete som berör många
departement, myndigheter, branscher och andra aktörer.
Dialogen är viktig. Vi vill bygga vidare på tidigare arbete, öka kunskapen
och skapa bättre förutsättningar för att strategin är väl grundad och får
genomslag. Jag vill med anledning av detta bjuda in Dig till ett
rundabordssamtal med några utvalda deltagare för att få tillfälle att
diskutera frågor och möjligheter inom IT i skola och undervisning.
Regeringen har nyligen justerat vilka krav som ställs för en lärarexamen
och fattat beslut om en ny läroplan med kursplaner för grundskolan.
Skolverket ansvarar för att formulera kunskapskrav för grundskolan och
kommuner beslutar hur undervisningen ska genomföras och vilken
utrustning som ska erbjudas i klassrummen.
Skolan är en kunskapsarbetsplats där användning av IT kan öka
effektivitet och förbättra kvalitet. Rätt utnyttjat kan IT bidra till lärarens
arbete att administrera och planera sitt arbete och IT har en roll bland de
verktyg som används i pedagogiskt arbete.
Målsättningen är att skolan kan förena de möjligheter IT kan ge för att
genomföra sitt pedagogiska uppdrag med en effektiv administration.
Frågor som jag skulle vilja be Dig fundera på inför mötet är:
•

Hur kan stat, kommuner, näringsliv och intresse- och
frivilligorganisationer komma samman för att hitta och
genomföra lösningar inom ramen för sina respektive roller och
ansvar?
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•

Vad är i din mening relevanta mål och insatser för en digital
agenda för Sverige på området IT i skola och undervisning?

Inspel inför rundabordssamtalet
Vi välkomnar inspel via e-post inför mötet för att bättre fånga upp Dina
och andras åsikter. Inspelen kommer att bidra till att förbättra samtalet.
Föreslå gärna kortfattade svar på frågorna ovan och skicka dem senast
den 14 februari 2011 till digitalagenda@enterprise.ministry.se
Tid och plats
Måndag den 21 februari kl. 14.00-17.00
Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, lokal Laxen, Stockholm.
Anmälan:
Vänligen anmäl din medverkan senast måndagen den 14 februari till:
maria.solberg@enterprise.ministry.se
Inbjudan är personlig men kan överlåtas i samråd med
Näringsdepartementet.
Vid frågor:
Alexander Nilsson, Näringsdepartementet, telefon 08-405 21 87,
alexander.nilsson@enterprise.ministry.se
www.regeringen.se/digitalagenda
Välkommen!

Anna-Karin Hatt
IT- och regionminister
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