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1 Inledning
Planen för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen (IKT-planen) är ett
dokument som stödjer verksamheten och som definierar centrala utvecklingsområden i både bildningssektorn
som helhet och dess enskilda serviceområden. Beskrivningarna berör verksamhetskulturen, elevernas och
personalens kompetens samt kompetensutvecklingen, nödvändiga teknologiska lösningar samt tekniskt och
pedagogiskt stöd.
Många av dessa mål förverkligas i samarbete med IT-tjänsterna. Dokumentet är därmed också avsett att styra
samarbetet mellan bildningssektorn och IT-tjänsterna. IKT-planen utgör även en grund för serviceområdenas
och enheternas egen IKT-utveckling.
Representanter för alla serviceområden och IT-tjänsterna har deltagit i utarbetandet av planen. TOP-centralen
har ansvarat för planeringsarbetet.

Planen för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen är inte en läroplan.
Planens roll är att beskriva genom vilka åtgärder man stödjer uppnåendet av de mål som anges i läroplanerna
och planen för småbarnspedagogik.
Planen godkändes av sektorns ledningsgrupp den 18 september 2019. Dokumentet är tillgängligt även på
finska.
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2 IKT i inlärningen: Elevens kompetens och verksamhetskultur
Läroplanerna och planerna för småbarnspedagogik är de viktigaste dokumenten som styr användningen av
informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. IKT-planen ersätter inte läroplanerna, men
presenterar bland annat ett lokalt kontinuum av användning av informations- och kommunikationsteknik
längs hela inlärningsstigen, från småbarnspedagogiken till andra stadiet och vuxenutbildning.
Informations- och kommunikationsteknik är ett verktyg för lärande, men också ett objekt. IKT används i första
hand för att effektivisera inlärningen, men det är också viktigt att varje elev får de IT-kunskaper som behövs i
fortsatta studier och i arbetslivet.
Enhetens verksamhetskultur möjliggör att eleven i enlighet med sin åldersnivå:
 Är en aktiv användare och producent av information. Letar fram, utvärderar, hanterar och delar
information.
 Använder informations- och kommunikationsteknik tillsammans och i dialog med andra.
 Uttrycker dig kreativt och visar sin kompetens med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
 Kan agera ansvarsfullt och ändamålsenligt på internet.
 Lär sig agera självständigt och välja sådana arbetsmetoder och -redskap som involverar IKT som är
effektiva för den egna inlärningen (apparater, applikationer samt digitala miljöer och material).
Teknologin förnyas hela tiden. Det är viktigt att få erfarenhet av olika verksamhetsmiljöer och
verksamhetsmodeller och kunna tillämpa det man tidigare lärt sig i en ny teknologisk miljö.
IKT-kompetens är ett av kompetensområdena inom mångsidig kompetens (K5) i läroplanen för den
grundläggande utbildningen (2016). Kompetensen utvecklas inom fyra huvudområden. Målsättningarna i
Åbos lokala IKT-plan har på alla stadier strukturerats enhetligt för huvudområdena i fråga.
I läroplanernas läroämnesspecifika mål och innehåll samt beskrivningarna av verksamhetskulturerna finns
många punkter om användningen av IKT. En detaljerad upprepning av dessa i detta dokument har inte
betraktats som ändamålsenlig. I tabellerna på de följande sidorna har man i stället försökt illustrera hur de
stora linjerna framskrider från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Man kan gärna läsa måltabellerna även
för serviceområdena före och efter ens eget för att få en helhetsbild.
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2.1 Småbarnspedagogik
Inom småbarnspedagogiken riktas uppställandet av mål mot fostraren. Förverkligandet av målen gäller den
kommunala småbarnspedagogiken. Privata serviceproducenter beskriver användningen av informations- och
kommunikationsteknik i gruppernas planer för småbarnspedagogik. I mångsidiga arbetsmetoder ingår
användning av informations- och kommunikationsteknik (Åbo stads plan för småbarnspedagogik 2017).

Praktiska kunskaper
och egen produktion

Ansvarsfullt och tryggt
agerande

Man bekantar sig med
verktyg och tjänster för
informations- och
kommunikationsteknik
på ett ändamålsenligt
sätt som en del av
utvecklingen och
inlärningen.

Man bekantar sig med
budskap i olika former
och ger handledning för
tolkning, användning
och produktion av dem
(multilitteracitet).

Barnen handleds i
användning av
informations- och
kommunikationsteknik
som ett verktyg för
egen produktion (t.ex.
digital fotografering
används i barnens egen
pedagogiska
dokumentation).
Man använder teknik
som uppmuntrar till
rörelse.

Man handleder barnet i
trygg användning av
medier och respekt för
andra.
Barnen handleds att ta
till sig trygga och
ergonomiska
användningsfärdigheter.

Informationshantering
och undersökande och
kreativt arbete
Man undersöker och
observerar
informations- och
kommunikationsteknik
i vardagen samt
använder olika verktyg,
applikationer och
pedagogiska spel.
Barnen uppmuntras
och handleds att
använda teknologi som
verktyg för egna
kreativa uttryck.

Växelverkan och
nätverkande
Informations- och
kommunikationsteknik
används för enhetens
information samt för
att förbättra barnens
och föräldrarnas
delaktighet.
Man stödjer
användningen av
fjärranslutningar som
en del av växelverkan
och nätverkande med
andra aktörer.
Man stödjer
utvecklingen av barnets
interaktionsfärdigheter
med hjälp av
informations- och
kommunikationsteknik.
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2.2 Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Praktiska kunskaper
och egen produktion

Ansvarsfullt och tryggt
agerande

Morgon- och
eftermiddagsverksamh
eten stödjer inlärningen
av IKT-färdigheter.

Man handleder barnet
att agera ansvarsfullt
och tryggt på internet.
Man fäster
uppmärksamhet vid
sunda arbetsmetoder
och lämpliga
arbetstider.

Informationshantering
och undersökande och
kreativt arbete
Man lär sig att inom
fritidsverksamhet
använda olika IKTfärdigheter som stöd
för inlärning och
informationsanskaffnin
g på egen hand och i
grupp.
Spelifiering används
som stöd för
inlärningen.

Växelverkan och
nätverkande
Man får mångsidiga
erfarenheter av
tillämpningar av IKT
som stödjer inlärningen
tillsammans med paret
och gruppen.
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2.3 Grundläggande utbildning
Praktiska kunskaper
och egen produktion

Ansvarsfullt och tryggt
agerande

Man lär sig att använda
IKT-verktyg och tjänster på ett
ändamålsenligt och
mångsidigt sätt som en
del av allt lärande.

Man lär sig att hantera
användarnamn och
lösenord på ett
datasäkert sätt och
logga in i olika system
(med personliga
användaruppgifter).

Man använder bland
annat kontorsprogram
och lär sig använda
deras centrala
funktioner.
Man skapar och
presenterar
produktioner som
innehåller text, bilder,
ljud och video.
Man lär sig att förstå de
logiska principerna för
programmering och
övar på enkel
programmering.
Man bekantar sig med
användningen av
digitala tjänster i
samhället.

Man beaktar integritet,
säkerhet och ansvar i
arbetet. Man ger
anvisningar för tryggt
agerande på internet
även utanför skolan.
Man respekterar
varandra och beaktar
upphovsrätten.
Man instruerar
eleverna i sunda och
ergonomiska
arbetssätt.

Informationshantering
och undersökande och
kreativt arbete
Man använder
informations- och
kommunikationsteknik
för anskaffning,
utvärdering,
behandling och
tillämpning av
information.
Man övar på att
effektivt söka
information och
utvärdera
informationens
tillförlitlighet.
Man använder
teknologi i
undersökande arbete
och dokumentation av
det.
Man lär sig att flytta
information mellan
olika verktyg,
applikationer och
tjänster.
Man använder en
lärplattform och andra
digitala miljöer för att
spara och dela det man
producerat.
Man skapar en
elevcentrerad
verksamhetskultur där
informations- och
kommunikationsteknik
används för kreativa
uttryck samt
mångsidigt för
demonstration och
bedömning av
kompetens.

Växelverkan och
nätverkande
Man producerar
information
tillsammans och delar
den med hjälp av
molnteknik.
Man använder
informations- och
kommunikationsteknik
för att uttrycka sina
tankar samt för
kommunikation inom
gruppen.
Man använder
teknologi i kontakter
med skolans
internationella
samarbetspartner
och/eller andra
utomstående aktörer.
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I bilaga 1 finns en tabell över IKT-innehåll enligt årskurs, som kan användas som mall bland annat för
skolspecifika digistigar. De teman som tas upp i bilagan ska ses som en utgångspunkt för skolans verksamhet.
Förutom de grundläggande punkter som listas i bilagan kan varje lärare bygga upp och utvidga verksamheten
i den egna klassen så att den blir regelbunden och kontinuerlig, inte lösryckt och sporadisk.
De läroämnesspecifika målen i den grundläggande utbildningen: se läroplanen för den grundläggande
utbildningen i Åbo 2016
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2.4 Gymnasieutbildning
Praktiska kunskaper
och egen produktion

Ansvarsfullt och tryggt
agerande

Man lär sig nödvändiga
kunskaper för att söka
fram, utvärdera,
producera, presentera,
hantera och dela
information i olika
former. Grundläggande
kunskaper säkerställs
genom grundkurser
riktade till
gymnasiestuderande.

Man hanterar
användarnamn och
lösenord på ett
datasäkert sätt.

Man lär sig använda
bland annat
kontorsprogram och
program som används i
studentexamen. Man
får erfarenhet även av
användning av
specialprogram för olika
läroämnen.
Man behärskar
användningen av sina
egna apparater.
Man övar på
användningen av det
system som används i
den digitala
studentexamen.

Man beaktar integritet,
säkerhet och ansvar i
arbetet. Man agerar
med respekt för andra
på internet och förstår
betydelsen av en positiv
identitet på internet.
Man beaktar alltid
upphovsrätten och
källhänvisningar.
Man instruerar de
studerande i sunda och
ergonomiska arbetssätt.

Informationshantering
och undersökande och
kreativt arbete
Man använder en
lärplattform och andra
digitala miljöer för att
spara och dela det man
producerat.
Man flyttar information
mellan olika verktyg,
applikationer och
tjänster.
Man fördjupar
kunskaperna i sökning
av information och
bedömning av dess
tillförlitlighet.
Man använder teknologi
i undersökande arbete
och dokumentation av
det samt för bedömning
av sig själv och andra.
Man möjliggör
användning av teknologi
för kreativa uttryck.
Man lär sig metoder för
produktion av
information med hjälp
av teknologi, som
behövs i nät-, distansoch flerformsstudier
inom högre utbildning.

Växelverkan och
nätverkande
Man producerar
information tillsammans
och delar den med hjälp
av molnteknik.
Man använder
informations- och
kommunikationsteknik i
kommunikationen
mellan studerande samt
mellan studerande och
lärare, särskilt när man
arbetar tillsammans
oberoende av tid och
plats. Verktygen
används för inlärning,
handledning och
bedömning.
Man använder
informations- och
kommunikationsteknik
för att nätverka med
aktörer utanför
läroanstalten (högskolor
och andra läroanstalter,
företag och
sammanslutningar)
samt internationella
samarbetspartner.
Man använder sociala
medier som verktyg för
aktivt deltagande.
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2.5 Yrkesutbildning
Praktiska kunskaper
och egen produktion

Ansvarsfullt och tryggt
agerande

Man lär sig att använda
IKT-verktyg och -tjänster
på ett ändamålsenligt
och mångsidigt sätt som
en del av allt lärande.

Man hanterar
användarnamn och
lösenord på ett
datasäkert sätt.

Man lär sig använda
bland annat
kontorsprogram och
program som används
inom den egna
branschen.
Man använder digitala
verktyg för att beskriva
den professionella
utvecklingen och lyfta
fram sin egen
kompetens och
yrkeskunskap.
Man behärskar
användningen av sina
egna apparater.

Man beaktar integritet,
säkerhet och ansvar i
arbetet. Man agerar
med respekt för andra
på internet och förstår
betydelsen av en positiv
identitet på internet.
Man beaktar alltid
upphovsrätten och
källhänvisningar.
Man instruerar de
studerande i sunda och
ergonomiska arbetssätt.

Informationshantering
och undersökande och
kreativt arbete
Man använder en
lärplattform och digitala
miljöer som lämpar sig
för den egna branschen
för att spara och dela
det man producerat.
Man flyttar information
mellan olika verktyg,
applikationer och
tjänster.
Man fördjupar
kunskaperna i sökning
av information och
bedömning av dess
tillförlitlighet.
Man använder teknologi
i undersökande arbete
och dokumentation av
det samt för bedömning
av sig själv och andra.
Man lär sig metoder för
produktion av
information med hjälp
av teknologi, som
behövs i nät-, distansoch flerformsstudier
inom högre utbildning.

Växelverkan och
nätverkande
Man producerar
information tillsammans
och delar den med hjälp
av molnteknik.
Man använder
informations- och
kommunikationsteknik i
kommunikationen
mellan studerande samt
mellan studerande och
lärare. Verktygen
används för inlärning,
handledning och
bedömning samt för
utveckling och delning
av den egna
yrkeskunskapen, även
vid inlärning på
arbetsplatser.
Man använder
informations- och
kommunikationsteknik
för att nätverka med
aktörer utanför
läroanstalten (andra
läroanstalter, företag
och sammanslutningar)
samt internationella
samarbetspartner.
Man använder sociala
medier som verktyg för
aktivt deltagande.
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3 IKT i inlärningen: Lärarens kompetens och verksamhetskultur
Varje lärare ansvarar för att målsättningarna för elevernas IKT-kompetens förverkligas och för att IKT används
på ett ändamålsenligt sätt. Arbetsgivaren ansvarar för att de verktyg som krävs för förverkligandet finns
tillgängliga och att kompetensutvecklingen sköts.
Varje lärare inom Åbo stad:
 Använder aktivt informations- och kommunikationsteknik i sin undervisning på ett sätt som främjar
inlärningen.
 Använder IKT på ett elevcentrerat och individualiserat sätt som ökar delaktigheten.
 Beaktar de möjligheter som IKT erbjuder för bedömning och demonstration av elevens kompetens.
 Samverkar med andra lärare och delar med sig av sin kompetens med hjälp av nätverksverktyg.
 Provar på nya saker och utvecklar sitt arbete. Letar på eget initiativ och i samarbete med kolleger efter
sätt att uppnå målen i läroplanen eller planen för småbarnspedagogik med hjälp av IKT.
 Utvecklar aktivt och kontinuerligt sin egen kompetens inom IKT.
Eleverna handleds även av bland annat barnskötare och handledare samt skolgångshandledare. Även dessa
måste ha tillräckligt kompetens inom IKT.
Läraren strävar efter att använda arbetsmetoder som utnyttjar informations- och kommunikationsteknikens
möjligheter så effektivt som möjligt och som ger ett mervärde i undervisningen och inlärningen. Ruben S.
Puenteduras SAMR-modell åskådliggör det hela:

1. Ersättning (Substitution):
Man gör samma uppgift som tidigare, men
använder teknologi. Teknologin ger i stort sett
inget mervärde i undervisningen.
Exempel: Man skriver en presentationstext om
skolan på dator.
2. Förbättring (Augmentation):
Uppgiften är i grunden densamma, men
teknologin medför funktionella förbättringar.
Man redigerar texten i ett
ordbehandlingsprogram och lägger till
exempelvis bilder och länkar.
3. Förändring (Modification):
Teknologin ger möjlighet att göra uppgiften på ett nytt sätt.
Man skriver texten i en molntjänst, där andra elever kan läsa och kommentera texten.
4. Omdefiniering (Redefinition):
Man gör med teknologins hjälp helt nya typer av uppgifter, som tidigare skulle ha varit omöjliga att
genomföra.
Man använder gemensamma verktyg för att skapa en multimedial presentation med bland annat videor och
ljud. Presentationen delas med elevernas föräldrar och utomstående partnerskolor, vars elever kommenterar
produktionen via videolänk.
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På nivå 1–2 effektiviserar teknologin inlärningsprocessen. På nivå 3–4 uppnår man en verklig förändring av
inlärningsprocessen. När kompetensen ökar går man framåt steg för steg i planeringen av uppgifter.
Enhetens verksamhetskultur:
 Enhet är en lärande gemenskap. Personalen och eleverna lär sig tillsammans och av varandra.
Gemenskapen uppmuntrar till att prova på och dela med sig och godkänner även misslyckanden.
 Informations- och kommunikationsteknik används aktivt i samarbetet mellan personalen och i den
vardagliga verksamheten.
 Lärarna delar systematiskt med sig av den IKT-kompetens de införskaffat till varandra.
 Utvärdering av enhetens verksamhet och IKT-kompetens styr verksamhetskulturens utveckling (bl.a.
Opeka-Oppika-Ropeka-enkäter).
 Man preciserar tillsammans målsättningarna för enhetens IKT-undervisning och kommer överens om
hur de ska uppnås och hur varje lärare kan delta.
Chefen ansvarar för utvecklingen av enhetens verksamhetskultur.
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4 Teknologi i lärmiljön
4.1 Datanätverk
Nätverk vid planperiodens början:
Elever och studerande
Trådbundet internt nätverk OPAS
(stadens datorer)

Lärare
Trådbundet internt nätverk OPAS
(skolans apparater)

Övrig personal
Trådbundet internt nätverk
ADTURKU (stadens datorer)

Trådlöst internt nätverk (stadens
datorer)

Trådlöst internt nätverk (skolans
apparater)

Trådlöst internt nätverk (stadens
datorer)

Trådlöst nätverk för besökare
(stadens pekplattor, egna
apparater)

Trådlöst nätverk för besökare
(skolans pekplattor, egna
apparater)

Trådlöst nätverk för besökare
(stadens pekplattor, egna
apparater)

Trådlöst provnätverk
(gymnasiestudier)

Automatisk tillgång till utvalda
tjänster i förvaltningsnätverket
(Direct Access/Auto VPN).
Trådlöst provnätverk
(gymnasiestudier)

Ett heltäckande och pålitligt datanätverk är en förutsättning för all användning av informations- och
kommunikationsteknik i undervisning. I och med den snabba ökningen av antalet mobila apparater har fokus
i inlärningen och undervisningen flyttats från trådbundna till trådlösa nätverk.
Förvaltningens tjänster och användare använder huvudsakligen det så kallade ADTURKU-nätverket
(”förvaltningsnätverket”). För undervisningen och bland annat stadens bibliotekstjänster finns ett separat
undervisnings- och kundnätverk, OPAS-nätverket (”undervisningsnätverket”).
Undervisningsnätverket är lärarnas och de studerandes dagliga arbetsmiljö, som är fysiskt separat från
förvaltningstjänsterna. Denna separation av nätverken ger möjlighet till det bredare utbud av applikationer
som krävs för undervisningen och en friare verksamhetsmiljö än det striktare reglerade nätverket för
förvaltningstjänster.
Lärarnas primära uppgift är att undervisa och interagera med eleverna. Undervisningsnätverket är deras
huvudsakliga verksamhetsmiljö. För lärarna ska ordnas enkel tillgång till alla förvaltningsapplikationer avsedda
för dem som finns i ADTURKU-nätverket, om applikationen inte kan ordnas så att den är tillgänglig från vilket
nätverk som helst.
De trådlösa nätverken har nyligen förnyats och täckningen är god. När antalet apparater ökar måste nätverken
stärkas bland annat genom en ökning av antalet basstationer.

Plan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen 2019–2022
13
UTVECKLINGSOBJEKT








Datanätverkens och i synnerhet de trådlösa nätverkens kapacitet och funktion måste tryggas när
antalet terminalapparater och mängden datatrafik ökar.
När antalet terminalapparater ökar och man övergår till bland annat digitala undervisningsmaterial
ökar behovet av en datatrafikförbindelse utanför staden. Snabba förbindelser till externa
serviceproducenter måste säkerställas.
I undervisningen är avbrott i datanätverket eller webbtjänster för undervisningen kritiska. I en
felsituation måste supporten fungera med hög prioritet.
För att underlätta övningen inför de digitala proven i gymnasiet har gymnasiefastigheterna ett
trådlöst provnätverk vars kapacitet utökas enligt behov, inkl. yrkesinstitutets kombistuderande.
I datanätverkens struktur måste man under planperioden möjliggöra ökad överföring av bild och
ljud från såväl lärarnas som elevernas apparater till klassrummets presentationsteknik.
Lärarna måste ha enkel och tillförlitlig tillgång till de förvaltningstjänster som är avsedda för
personalen.
Om det trådlösa nätverkets funktion under planperioden kräver det kan man i samarbete med IKTgruppen utreda en prioritering av datatrafiken och/eller en begränsning av antalet egna apparater
som är uppkopplade till nätverket (per användare).

4.2 Terminalapparater
Inom småbarnspedagogiken och i årskurs 1–3 används apparater som stadens införskaffat för gemensamt
bruk (huvudsakligen pekplattor). Dessa kan även kompletteras med barnens egna apparater, om man har
kommit överens om detta med vårdnadshavarna.
Inom den grundläggande utbildningen inleddes spridning av personliga apparater i enlighet med ett projekt
hösten 2017, och målsättningen uppnås hösten 2019, då alla elever i årskurserna 4–9 har en personlig apparat.
Genom personliga apparater för eleverna möjliggörs en omfattande och flexibel digitalisering av
undervisningen. Apparaterna är alltid tillgängliga när det är ändamålsenligt att använda dem. Användningen
av teknologi begränsas inte längre av tillgängligheten eller till särskilda ”IT-lektioner”. Informations- och
kommunikationsteknik kan användas vid sidan av andra verktyg såsom pennor och böcker under lämpligt
långa stunder. Den ger också bättre möjligheter att variera arbetsmetoderna mellan olika elever. Personliga
apparater ger också möjlighet att göra läxor digitalt och skapar jämlikhet mellan eleverna i fråga om
möjligheterna att använda IKT. Genom att använda olika apparater i låg- och högstadiet strävar man efter att
utvidga elevernas erfarenhet till flera apparatekosystem.
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Bild: Personliga apparater möjliggör en flexiblare användning av teknologi som en del av skoldagen.
På andra stadiet och inom vuxenutbildning används de studerandes egna apparater (BYOD, Bring Your Own
Device). Därtill har man tillgång till apparater för gemensamt bruk som införskaffats av staden enligt enhetens
behov. Dessa är huvudsakligen Windows-arbetsstationer.
I tabellen beskrivs målen för slutet av planperioden. Obs! De typer av apparater som anges inom
hakparenteser syftar på de typer av enheter och ekosystem som används 2019. Typen av apparater kan bytas
ut under planperioden av pedagogiska och ekonomiska skäl.
Elev/Studerande
Småbarnspedagogik/ Apparater för gemensamt bruk 1:7 [iPad]
3–5 år

Småbarnspedagogik/ Apparater för gemensamt bruk 1:3 [iPad]
Förskola

Grundläggande
utbildning 1–6

Årskurs 1–3
Apparater för gemensamt bruk 1:3 [iPad]

Lärare
OPASHK-laptoppar (grupprum) och
ADTURKU-arbetsstationer
(personalrum) för gemensamt bruk.
1 iPad per grupp.
OPASHK-laptoppar (minst en per
utrymme för förskoleundervisning)
och ADTURKU-arbetsstationer
(personalrum) för gemensamt bruk.
1 iPad per grupp.
Personlig apparat [OPASHK laptop
och/eller iPad]

Årskurs 4–6
Personlig apparat 1:1 [iPad]

Grundläggande
utbildning 7–9

Kompletterande:
EKO-PC-apparater för gemensamt bruk
PC-apparater som tidigare använts av
högstadieelever
Personlig apparat 1:1 [Win 10 laptop]
Kompletterande:
EKO-PC-apparater för gemensamt bruk
iPad-apparater som tidigare använts av
lågstadieelever

Personlig apparat [OPASHK laptop]
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Gymnasieutbildning

Yrkesutbildning

Fritt bildningsarbete

De studerandes egna apparater (BYOD)

Personlig apparat [OPASHK laptop]

Kompletterande:
För gemensamt bruk det antal OPASdatorer och EKO-PC-apparater som
gymnasiet fastställt. Därtill eventuellt
pekplattor som införskaffats av enheten.
För gemensamt bruk det antal OPASdatorer och EKO-PC-apparater som
enheten fastställt. Därtill eventuellt
pekplattor som införskaffats av enheten.

Heltidsanställda har en personlig
apparat [OPASHK laptop], övriga
använder datorer för gemensamt
bruk.

Kompletterande:
De studerandes egna apparater (BYOD)
OPAS-datorer för gemensamt bruk.

Heltidsanställda har en personlig
apparat [OPASHK/ADTURKU laptop],
övriga använder datorer för
gemensamt bruk.

Alla terminalapparater kopplas normalt till IT-tjänsternas förvaltningssystem. Ett undantag utgörs av
utbildningar i datateknik inom yrkesutbildningen och ICT-gymnasiet, där det finns behov av så kallade
laboratoriedatorer, som är separata från förvaltningen och som enheten ansvarar för.
Om det är ändamålsenligt kan urvalet av terminalapparater kompletteras med mobila apparater, som
införskaffas med hjälp av extern finansiering eller med enhetens egna disponibla medel.
Privata producenter av småbarnspedagogiktjänster förutsätts använda informations- och
kommunikationsteknik som stöd för inlärningen i enlighet med planen för småbarnspedagogik, och det
rekommenderas att antalet apparater motsvarar det som används inom stadens enheter.
För morgon- och kvällsverksamheten bereds möjlighet att använda skolans apparater för gemensamt bruk när
verksamheten ordnas i skolans lokaler.
Terminalapparater för undervisning behöver ha ett större urval av applikationer än apparater för förvaltning.
Installationen av applikationer ska vara flexibel och kostnadseffektiv och ska inte begränsas utan grund.
När planen utarbetades hade lärarna personliga Windows-laptoppar (OPAS). För eleverna i lågstadiet har man
valt pekplattor, vilket medför tryck på att ordna pekplattor även för lärarnas bruk. Detta behov står i konflikt
med stadens princip om en terminalapparat. För lågstadielärarnas del måste apparatfrågan därför avgöras
separat under planperioden.
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Alla stadens terminalapparater ansluts till IT-tjänsternas förvaltningssystem, förutom s.k.
laboratoriedatorer.
Den modell som skapades inom projektet för terminalapparater inom den grundläggande
utbildningen 2017–2019 görs permanent: personliga apparater för elever i årskurs 4–9 och i
årskurs 1–3 en apparat per 3 elever för gemensamt bruk.
Genom att öka andelen bärbara datorer och personliga apparater kan man frigöra de flesta
dataklassrum för annat bruk.
Användningen av studerandes egna apparater utökas i synnerhet på andra stadiet.
Även i grundskolan kan man öka användningen av elevernas smarttelefoner och andra
apparater enligt överenskommelse med vårdnadshavarna.
För lärarna väljs terminalapparater utifrån pedagogiska grunder, och de kan vara annorlunda än
hos stadens övriga personal.
Vilken typ av apparater som används som personliga apparater för lärarna i årskurs 1–6 måste
avgöras separat under planperioden.
Man underlättar installationen av applikationer genom att utöka möjligheterna till
självbetjäning för användarna.
För lärarnas apparater ges möjlighet att koppla tilläggsenheter som används i hemmet till
arbetsdatorn (t.ex. skrivare, nätverksdiskar).
Bildningssektorn och IT-tjänsterna följer aktivt utvecklingen inom terminalekosystemen, bl.a.
Chrome OS. Det bereds möjlighet att under planperioden genom ett gemensamt beslut byta
från en typ av apparat till en annan av pedagogiska eller ekonomiska skäl.

4.3 Webbtjänster för undervisning
Situationen 2019:
Småbarns
pedagogik
Lärplattformen Moodle




Turnitin-bedömning
Edustore-undervisningsmaterial
Formelprogrammet Wiris

Molntjänsten Office 365
Molntjänsten G Suite for Education
Bloggtjänsten WordPress
Digital-tv, distribution och inspelning
Elevadministrationssystemet Wilma

Gymnasie
utbildning

Yrkesutbil
dning

N

Grundlägg
ande
utbildning
J

J

J

Fritt
bildningsa
rbete
J

N
N
N

N
J (fi)
J

J
N
J

N
N
J

N
N
N

J
N
J
N
J

J
N
J
J
J

J
J
J
J
J

J
J
J
J
J

N
N
J
N
N

Inloggning i de gemensamma webbtjänsterna för undervisning sker med OPAS-inloggningsuppgifter och i mån
av möjlighet genom engångsinloggning. Även digitalt undervisningsmaterial skaffas så att inloggningen sker
med OPAS-inloggningsuppgifter. När nya tjänster tas i bruk säkerställs möjligheterna till det ovan nämnda
samt stöd för det urval av terminalapparater som används. Här kan man använda MPASSid-gränssnittet eller
tjänsten Edustore.
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Om man använder andra webbtjänster i undervisningen ska läraren se till att dataskyddsfrågor gällande
användningen av tjänsten har utretts och att man vid behov har kontaktat vårdnadshavarna. I Metku finns ett
formulär för bedömning av mobilapplikationers dataskydd och datasäkerhet.
UTVECKLINGSOBJEKT









Man utökar möjligheterna till engångsinloggning (SSO, single sign-on) i webbtjänsterna för
undervisning.
Lärplattformen utvecklas kontinuerligt för att uppfylla olika användargruppers behov. På
yrkesinstitutet har man identifierat ett behov av att utveckla en plattform som lämpar sig för
distribution av läroanstaltens standardkurser.
För andra stadiet har man tagit i bruk molntjänsten G Suite vid sidan av Office 365. Under
planperioden utvärderas en utvidgning till den grundläggande utbildningen.
Behovet av undervisningsmaterial försvinner inte. Andelen digitala undervisningsmaterial ökar
årligen i takt med att antalet terminalapparater ökar.
Man stärker användningen av de gemensamma tjänster som införskaffats bland annat genom
att erbjuda verksamhetsmodeller för lärarnas gemensamma bruk.
Man bygger en ny verksamhetskultur genom att gemensamt använda molnbaserade verktyg.
Lärarna använder verktygen bland annat i gemensam planering och de studerande i sina
studier.
Man använder webbtjänsternas möjligheter och delar barnens och ungdomarnas skoluppgifter
så att föräldrarna kan se dem.
Man utvecklar stegvis en digital skrivbordslösning för undervisningen.

4.4 Presentationsteknik
Vid den tidpunkt när planen skrivs är alla undervisningsutrymmen inom den grundläggande utbildningen,
gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen utrustade med presentationsteknik, som vanligen omfattar
dataprojektor eller smarttavla/pekskärm, ljudåtergivning och dokumentkamera. Endast några fastigheter för
småbarnspedagogik saknar sådan utrustning. I slutet av planperioden ska alla fastigheter för
småbarnspedagogik ha ett undervisningsutrymme utrustat med interaktiv presentationsteknik, åtminstone i
alla förskoleutrymmen.
Under planperioden övergår man i nya fastigheter och vid förnyelser av utrustning stegvis till stora
presentationsskärmar och laserprojektorer. Skärmarna kan vara interaktiva pekskärmar.
Fasta, analoga bildöverföringskablar uppdateras stegvis till digitala. För närvarande är den
kostnadseffektivaste lösningen på korta avstånd ett (aktivt) HDMI-kablage, men i mån av möjlighet används
CAT-kablage (och HDBaseT-modem), som har en längre livslängd.
Behovet av trådlös bildöverföring ökar särskilt inom den grundläggande utbildningen och i andra sammanhang
där eleverna i stor utsträckning använder mobila apparater. Teknologin är ännu ganska ny och oetablerad,
men utvecklas under planeringen.
I elplaneringen för nya byggnader och renoveringsobjekt beaktas behovet av att ladda elevernas apparater
under lektionerna.
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MODELL FÖR PRESENTATIONSTEKNIKUTRUSTNING I UNDERVISNINGSUTRYMMEN I SLUTET AV
PLANPERIODEN






Presentationsskärm eller interaktiv presentationsskärm, 75” eller större, eller USTlaserprojektor
Stereoljudåtergivning, högtalare eller soundbar
Trådlös överföring av bild och ljud från lärarens och elevernas mobila enheter till en
presentationsskärm
Dokumentkamera (vid behov)
AV-väljare

Beskrivningen gäller ett typiskt klassrum. Presentationsteknik ska dock väljas med tanke på lokalen och
användarna. I stora undervisningslokaler kan en dataprojektor fortfarande vara det optimala
alternativet. Dokumentkameror införskaffas fortfarande, men inte till alla lokaler.
För småbarnspedagogiken och årskurs 1–3 i grundskolan skaffas i första hand interaktiv
presentationsteknik. I högre årskurser bedömer användaren om man behöver interaktiv
presentationsteknik eller inte. Trådlös teknik för bildöverföring minskar delvis behovet av interaktiv
presentationsteknik, om terminalerna har pekskärm.
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5 Stöd
Behovet av stöd ökar i takt med att antalet apparater och användningen av informations- och
kommunikationsteknik i undervisningen ökar. Det är nödvändigt att säkerställa tillräckliga resurser för stödet,
så att teknologiinvesteringarna kan användas effektivt och fullt ut.

5.1 Tekniskt stöd
Åbo stads IT-tjänster ansvarar för det tekniska stödet. Stödet ordnas huvudsakligen som köptjänster som
upphandlas av IT-tjänsterna. ServiceDesk tar emot stödförfrågningar från användare.
Läroanstaltens IKT-ansvariga ger i första hand pedagogiskt kamratstöd till sina kolleger, men ofta är de också
tekniska sakkunniga inom sina egna enheter och handleder lärarna även i ovan nämnda frågor inom ramen
för tidsresursen. De IKT-ansvariga kan även utföra mindre tekniska åtgärder, exempelvis kontrollera
anslutningar, även om uppgiften i grunden är pedagogisk.
Det tekniska stödet för arrangemangen kring den digitala studentexamen är under utveckling och
resursbehovet måste följas upp under planperioden. För gymnasierna har arbetsvärderingsfaktorer för detta
redan lagts till.

5.2 Pedagogiskt stöd
5.2.1 IKT-ansvariga inom småbarnspedagogiken
Inom småbarnspedagogiken är den IKT-ansvariga en barnträdgårdslärare som ger stöd till sina kolleger vid
sidan av sitt undervisningsarbete. Han eller hon upprätthåller sin kompetens inom IKT bland annat genom att
delta i utbildningar som ordnas av TOP-centralen. Den IKT-ansvariga ger kamratstöd till enhetens personal i
frågor som rör pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknik (utrustning och
programvara) eller samordnar stödet för och spridningen av IKT-kompetens inom sin enhet. Han eller hon
utvärderar och utvecklar IKT-verksamhet i enlighet med läroplanerna i samarbete med sin arbetsgemenskap.
Inom småbarnspedagogiken fungerar den IKT-ansvariga som en kontaktperson i IKT-frågor mellan TOPcentralen och IT-tjänsterna i fråga om bland annat information samt planering av upprätthållandet och
utvecklingen av enhetens IKT-kompetens. Den IKT-ansvariga ser också till att enhetens apparater registreras
och tas ur bruk på lämpligt sätt.

5.2.2 IKT-ansvariga i den grundläggande utbildningen och gymnasiet
I den grundläggande utbildningen och gymnasiet är den IKT-ansvariga en lärare som ger stöd till sina kolleger
vid sidan av sitt undervisningsarbete. Den IKT-ansvariga ger kamratstöd till enhetens undervisande personal i
frågor som rör pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknik (utrustning och
programvara). Under den senaste IKT-planperioden justerades den IKT-ansvarigas roll från tekniskt stöd i en
mer pedagogisk riktning. Genom de erfarenheter man fått genom Utbildningsstyrelsens tutorlärarverksamhet
fördjupas denna roll fortfarande i den IKT-ansvarigas uppgifter. Den IKT-ansvariga erbjuder stöd till sina
kolleger under raster, utanför lektionerna och i undervisningssituationer under lektionerna. För att IKTkamratstöd under lektionerna ska vara möjligt måste detta beaktas i planeringen av arbetsarrangemangen.
I uppgiften ingår även skötsel och övervakning av datorer enligt UKTA, men för tekniska fel ansvarar ITtjänsternas ServiceDesk. För att undvika onödiga felanmälningar och avbrott kan den IKT-ansvariga utföra
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mindre tekniska åtgärder, exempelvis kontrollera om felanmälningar är korrekta eller kontrollera kablar, eller
bland annat fungera som skolans administratör för systemet för administration av mobila enheter.
Den IKT-ansvariga fungerar vid sidan av rektorn som kontaktperson gentemot IT-tjänsterna och förmedlar
information om informations- och kommunikationsteknik inom sin enhet. Han eller hon följer med
förverkligandet av IKT-planen i samarbetet med skolans ledning och har en central roll i utvecklingen av
enhetens verksamhet. Han eller hon erbjuder också experthjälp till enhetens ledning i planeringen av
datatekniska upphandlingar och upphandlingsförslag.
Den IKT-ansvariga ansvarar tillsammans med skol-/studiesekreteraren för att alla elever och studerande har
fungerande inloggningsuppgifter till tjänsterna i utbildningsnätverket (såsom lärplattform och e-post) samt
ser till att skolans apparater registreras och tas ur bruk på lämpligt sätt. Den IKT-ansvariga sköter skolans
område i lärplattformen Moodle och ger lärarna rättigheter att skapa arbetsutrymmen. Om ersättning betalas
till den IKT-ansvariga eller någon annan lärare för den tekniska administrationen av skolans webbplats eller en
jämförbar ansvarsuppgift ska ersättningen ingå i den resurs som reserverats för den IKT-ansvariga.
I UKTA stadgas följande om uppgifter och ersättning för datoransvariga inom den grundläggande utbildningen
(del B, Bilaga 1, 16 § 2 mom.):
För skötsel och övervakning av datorutrustning betalas till den ansvariga för datateknik som
utsetts för uppgiften en ersättning för en veckotimme enligt lärarens egen grund för
övertidsersättning och i årskurserna 7–9, där datateknik räknas som tillvalsämne, en ersättning
för två veckotimmar.
Skötsel och övervakning av datautrustning hör till den IKT-ansvarigas uppgifter. Därför tillämpar man lokalt i
grundskolorna och gymnasierna en utvidgad ersättningsmodell som bygger på en ersättningstabell som
tidigare tillämpades tillfälligt i Åbo. Den tillämpades även under den föregående IKT-perioden. Resursen kan
fördelas till en eller flera personer, med beaktande av alla skolans enheter.
Resurs att fördela:
● 1–2 h/vecka när enheten har 150–249 elever
● 2–3 h/vecka när enheten har 250–350 elever
● 3–4 h/vecka när enheten har 351–450 elever
● 3–5 h/vecka när enheten har över 450 elever
Med en enhet avses här i första hand en enskild skola eller ett enskilt gymnasium. I stora enhetsskolor räknas
stora enheter som verkar i olika fastigheter separat, så att man kan säkerställa tillräckliga resurser för varje
enhet.

5.2.3 IKT-ansvariga inom yrkesutbildningen
På yrkesinstitutet sköter de teamansvariga även informationen om IKT-frågor.
Från och med läsåret 2019–2020 har yrkesinstitutet även skolhusspecifika digiansvariga. De samordnar och
ansvarar för IKT-utrustningens funktion, ger pedagogiskt stöd för användningen av utrustningen i
undervisning och handledning samt deltar i att utveckla och informera om IKT-planen. De kan också ha
uppgifter som anknyter till utbildning och projekt.
I inledningsskedet är resursen omkring 40 h/läsår, som ingår i årsarbetstiden. Dess tillräcklighet följs upp när
verksamheten har inletts.
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5.2.4 Tutorlärarverksamhet
Inom den grundläggande utbildningen har man med bidrag från Utbildningsstyrelsen haft
tutorlärarverksamhet, som har upplevts vara till nytta. I Åbo har tutorlärarverksamheten i hög grad fokuserat
på IKT-frågor. Om och i vilken omfattning verksamheten fortsätter beror på hur mycket bidrag man kan få för
verksamheten.
Eftersom staden finansierar den IKT-ansvarigas arbete är det ändamålsenligt att kontinuerligt sträva efter att
utveckla den IKT-ansvarigas uppgiftsbeskrivning för att göra den mer pedagogisk och lik en tutorlärares roll.

5.2.5 Centraliserat pedagogiskt stöd
Det centraliserade pedagogiska stödet hjälper i situationer där den IKT-ansvarigas stöd inte hjälper eller där
den IKT-ansvariga själv behöver stöd. För det centraliserade pedagogiska stödet ansvarar TOP-centralen, som
även samordnar de IKT-ansvarigas arbete. Centraliserat stöd erbjuds även av Moodle-supporten
(moodletuki@turku.fi), som behandlar förfrågningar om stöd som berör lärplattformen.
TOP-centralen erbjuder stöd och rådgivning gällande pedagogisk användning av elevernas och lärarnas
apparater. Därtill sköter TOP-centralen stöd och utveckling som anknyter till bland annat molntjänsterna
Office 365 och G Suite for Education, bloggplattformen, distansundervisning och portalen edu.turku.fi.
Det centraliserade pedagogiska stödet följer upp och samlar in respons på hur IT-tjänsterna för undervisning
fungerar samt informerar IT-tjänsterna och IKT-gruppen för fostran och undervisning om större
utvecklingsobjekt där man på fältet efterfrågar förändring och åtgärdande.
Tekniska fel, programinstallationer och anskaffning av IT-utrustning sköts av IT-avdelningens ServiceDesk.

5.2.6 Kamratstöd för elever och studerande
Hittills har det inte funnits heltäckande verksamhetsmodeller för stödet för elever och studerande. Inom vissa
enheter har man med lyckat resultat tillämpat olika tutorstuderandemodeller, och även från andra delar av
Finland finns positiva erfarenheter av sådana.
År 2018 inleddes som pilotprojekt stödmodeller som grundar sig på kamratstöd bland elever och studerande,
så kallad elevagentverksamhet. TOP-centralen har hjälpt till med att få igång verksamheten och man strävar
efter att utvidga den.
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Man utvecklar de färska systemen med IKT-ansvariga för småbarnspedagogiken och
yrkesutbildningen samt preciserar uppgiftsbeskrivningarna.
De IKT-ansvarigas roll inom pedagogiskt kamratstöd (digitutorer) stärks ytterligare.
Man utreder möjligheterna att inleda tutorlärarverksamhet inom småbarnspedagogiken.
Kamratstödsverksamheten för elever och studerande utökas inom den grundläggande
utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.
Man säkerställer under planperioden att stödresurserna är tillräckliga med tanke på det ökande
behovet och gör tilläggssatsningar vid behov.
Man förbättrar i synnerhet nivån på stödet för presentationsteknik genom att rekrytera en AVplanerare för bildningssektorn.
Behovet av tekniskt stöd för de digitala studentskrivningarna följs upp under planperioden.
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6 Utveckling av personalens kompetens
Användningen av informations- och kommunikationsteknik utökas och blir mångsidigare i snabb takt, och
kompetens som införskaffats tidigare kan därför bli föråldrad. Oberoende av den tidigare kompetensnivån är
kontinuerlig kompetensutveckling nödvändig och berör alla anställda. Planperiodens centrala mål för
kompetensutveckling är att hänvisa varje lärare till lämplig utbildning eller annan handledning.
Former av utveckling av IKT-kompetens inom bildningssektorn i Åbo
Allmänna:
 Gemensamma IKT-utbildningar (bl.a. på TOP-centralen)
 Enhetsspecifika IKT-utbildningar
 Kamrathandledning på enheterna (IKT-ansvariga, tutorlärare, övriga lärare)
 Lärarna planerar tillsammans, delar med sig av sin kompetens
Kompletterande:
 När- och webbutbildningar ordnade av utomstående aktörer
 Webbinarier
 Material för självstudier
B Gemensamma
utbildningar

A Enhetens utbildningar

C Kamrathandledning
och att dela med sig av
kompetens

IKT-utbildning riktad till en viss enhet (A) passar bäst i situationer där en stor andel av lärarna behöver samma
typ av utbildning gällande exempelvis ett visst basverktyg eller en pedagogisk verksamhetsmodell. Hela
gruppen av lärare lär sig då grunderna inom temat i fråga i sin egen arbetsgemenskap.
Gemensamma IKT-utbildningar för flera enheter (B) kan berika de olika skolornas kompetens och göra den
mångsidigare, vid behov inom ett mycket detaljerat område. Genom dem kan varje lärare erbjudas utbildning
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på sin nivå och möjlighet att skaffa sig fördjupade kunskaper. Gemensamma utbildningar ger också lärare från
olika skolor möjlighet att mötas och dela med sig av sin kompetens till varandra.
Kamrathandledning (C) är ett verktyg genom vilket läraren får skräddarsydd, personlig handledning enligt sina
behov av den IKT-ansvariga, en annan kollega eller en expert.
Att dela med sin av sin kompetens (C) innebär att sprida den kompetens som man fått genom en gemensam
utbildning (B) eller på annat sätt inom sin egen enhet.
TOP-centralen ordnar centraliserad fortbildning om användning av informations- och kommunikationsteknik
för personal inom fostran och undervisning: lärare, barnträdgårdslärare, rektorer, skolföreståndare, chefer
inom småbarnspedagogiken samt skolgångshandledare och barnskötare. Utbildningarna är alltid avgiftsfria
för den egna personalen och ordnas både på TOP-centralen och på enheterna.
Utbildning ordnas också inom olika utvecklings- och utbildningsprojekt samt av enheterna själva.
Arbetsgivaren hänvisar de anställda åtminstone till utbildning ordnad av staden själv. En del av utbildningen
ordnas som regionala eller riksomfattande utbildningsprojekt. Man samarbetar även med andra anordnare av
fortbildning genom att göra deras avgiftsfria utbildningsutbud tillgängligt för lärare i Åbo.
Vid sidan av dessa egna utbildningar ordnas fortbildning inom IKT i Åboregionen även av tredje parter såsom
universitet och riksomfattande projekt/aktörer, vars utbud kan användas till tillämpliga delar.
Minimimålet är att varje lärare ska delta i IKT-fortbildning och/eller -handledning enligt sin egen kunskapsnivå
under motsvarande en utbildningsdag (6 h) varje läsår, inom småbarnspedagogiken en halv utbildningsdag (3
h). Utbildningens tema och omfattning väljs utifrån lärarens eget utgångsläge och behov tillsammans med
chefen. Vid behov konsulteras även den IKT-ansvariga. Enhetens chef säkerställer att målsättningen uppnås
för varje lärare och ordnar möjlighet att delta i utbildningar.
Genom utbildning kan man skapa en grund för IKT-kompetens, men för att säkerställa och berika kompetensen
är det också nödvändigt med samarbete mellan lärarna. Hit hör sådan kamrathandledning som nämnts ovan,
men även informella tillfällen där man kan dela med sig av kompetens och praktiska tips, såsom ”IKT-kaféer”,
lärarmöten eller gemensamma planeringsmöten. Varje enhet säkerställer att vardagens verksamhetskultur
ger lärarna möjligheter att dela med sig av sin kompetens till varandra och tillfällen för kamratinlärning, och
planerar sådana rutiner som bäst passar den egna enheten.
Platsoberoende webbinarier och andra webbutbildningar erbjuds i allt större utsträckning, och de är ofta
avgiftsfria. Webbinarier och andra korta utbildningar ger även den som har en fulltecknad kalender möjlighet
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att få nya idéer för utveckling av sitt undervisningsarbete. Personalen bör uppmuntras att delta i sådana och
få möjlighet att göra det även under arbetsdagen.
Information för utveckling av IKT-kompetensen fås bland annat via Opeka-, Ropeka- och Oppika-enkäterna
samt enkäter om utbildningsbehovet som görs inom sektorn.
UTVECKLINGSOBJEKT






Varje lärare deltar i IKT-fortbildning varje läsår och utvecklar kontinuerligt sin kompetens.
Läraren definierar sina egna kompetensbehov i samarbete med chefen.
Chefen säkerställer att var och en uppnår minimimålet på sin egen nivå och ordnar möjlighet
att delta i utbildningar.
Enhetens verksamhetskultur utvecklas så att den möjliggör och förverkligar spridning av IKTkunskaper bland lärarna.
Chefen säkerställer att personalen och eleverna deltar i gemensamma kartläggningar av
bedömningen av kompetens.
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7 Utvärdering och uppdatering
Förverkligandet av IKT-planen följs upp av ledningsgruppen för bildningssektorn. IKT-gruppen för fostran och
utbildning utvärderar en gång per kalenderår hur åtgärderna har framskridit, rapporterar till ledningsgruppen
och rekommenderar preciserade åtgärder.
Vid behov kan TOP-centralen och IKT-gruppen för fostran och utbildning uppdatera planens målsättningar
med tillstånd av ledningsgruppen.
Information om situationen i fråga om användning av IKT i undervisningen fås via nationella
utvärderingsverktyg. Alla är förpliktigade att använda dem enligt följande.
 Lärarnas Opeka (opeka.fi): januari–februari, jämna år 2020, 2022
 Elevernas Oppika (oppika.fi): årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasiets första år: januari–februari, jämna år
2020, 2022
 Rektorernas Ropeka (ropeka.fi): när rektorn själv anser det nödvändigt eller enligt anvisning från
serviceområdets chef
En rektor eller en enskild lärare kan när som helst på eget initiativ använda ovan nämnda verktyg, även mellan
de gemensamma kartläggningstidpunkterna.
En Vopeka-enkät för småbarnspedagogiken är också under utveckling. Användningen av den avtalas separat
med serviceområdets ledning.
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8 Bilagor
Bilaga 1
Tabell över målsättningar per årskurs som grund för skolspecifika digitala stigar (grundläggande utbildning).
Bilaga 2
Åbo yrkesinstituts digilandskap

