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Utbildningsnämnden

Uppföljning gällande införande av kompletterande skydd gällande
säker surf inom EDU-nätet
UN-2018/140

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ta emot uppföljningen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
I syfte att hindra datoranvändare inom utbildningskontorets verksamheter från att besöka
webbsidor som bedöms ha olämpligt innehåll installerades från höstterminen 2018 ett
datorprogram som filtrerar vissa nyckelord eller blockerar vissa url:er i det trådlösa nätverket.
Det kan handla om pornografi, våld, droger, hatpropaganda eller piratkopiering.
Ett införande av ett filterprogram ersätter dock inte skolans ansvar för att utbilda barn och
unga till att bli ansvarsfulla internetanvändare. Det är av största vikt att det kontinuerligt
pågår ett samtal inom alla verksamheter kring internet och dess för- och nackdelar och att
alla vuxna är engagerade i att systematiskt öka kunskapen och förståelsen för hur vi bäst
skyddar unga från risker på nätet och sedan agerar utifrån denna kunskap. Ett sätt att
utveckla motståndskraft är att använda nätet mycket och att ha tillgång till trygga och
engagerade vuxna.
Då det bedömdes finnas en viss risk för att filtreringen skulle påverka tillgången till
undervisningsmaterial uppdrogs åt förvaltningen att återkomma med en uppföljning gällande
insatsen till nämnden. En avstämning med samtliga skolledare och IKT-pedagoger har inte
visat på att tillgången till undervisningsmaterial försämrats.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
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Beslutet ska expedieras till:
Akten
Utbildningschef
IT-drift
Skolledare
Skolchef
Utvecklingschef
Utvecklingsledare IKT
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja X

Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Insatsen med filtret syftar till att förhindra datoranvändare inom utbildningskontorets
verksamheter från att besöka webbsidor som bedöms ha olämpligt innehåll.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej X

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

