Skollagen:
... I utbildningen ska hänsyn tas till barns och
elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med
hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare. (1 kap 4§)
... Var och en som verkar inom utbildningen ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka
alla former av kränkande behandling. (1 kap 5§)
... Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och
andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig
utbildning ... (10 kap, mfl)

Kommunövergripande verksamhet
Skoldatateksverksamhet bör finnas i varje kommun enligt
Salamancadeklarationen.

”Tekniska hjälpmedel kan erbjudas på ett mer ekonomiskt
och effektivare sätt, om de tillhandahålls från en central
resursbank på varje ort, där det finns sakkunskap för val av
lämpliga hjälpmedel med hänsyn tagen till individuella behov
och för service."
(Citat från Skolverkets skrift Överenskommet)

IT-möjligheter med fokus på specialpedagogik

– Har ni Skoldatatek i er kommun?
Sök efter din kommun

www.skoldatatek.se

Skoldatatek
Vänder sig till skolpersonal
som undervisar elever i behov
av särskilt stöd, främst med
fokus på ADHD-problematik
samt läs- och skrivsvårigheter
och dyslexi

Syftet är att elever i behov av
särskilt stöd skall ha tillgång till
brukbara lärverktyg i en
fungerande skolmiljö, så att de
får möjlighet till en tidsenlig
utbildning.

Skoldatatek
•

en resurs i kommunens
skolutveckling

•

en del av kommunens
elevstöd med fokus på ITanvändning

•

utbildningsverksamhet om
IT och specialpedagogik

•

•

medverkar till inkluderande
lösningar, tillgänglighet
och en likvärdig skola
samarbetar med
intresseorganisationer,
läromedelsproducenter
och utvecklingsföretag

Skoldatateksportalen
På vår gemensamma
webbplats,
www.skoldatatek.se
hittar du information om
vår verksamhet.
Du kan läsa om alternativa
lärverktyg och annat som
är bra att känna till för dig
som arbetar i skolan.
Även du med
barn/ungdom som
behöver tidsenliga
lärverktyg i skolan och
hemma, hittar användbar
information.

Populära sidor
•

Skoldatatek i
Sverige

•

Gratistips

•

Lathundar

•

Läromedel med
möjligheter

•

Skolans
styrdokument

•

Länkar till företag
och föreningar

