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Plan för samarbete ”Hantering av appar våren 2021”
Bakgrund
Under 2020 och 2021 har Skolfederation/Internetstiftelsen drivit en seminarieserie riktad mot skolans
olika administrativa aspekter som ändras eller drivs av den pågående digitaliseringen.
I och med digitaliseringen har tillgången på digitala läromedel och appar ökat kraftigt. Detta ställer krav
på skolhuvudmän att ta ansvar för såväl personuppgiftshantering som säkerhet och annan funktionalitet i
de digitala resurserna. Varje skolhuvudman har samma uppgift och i Sverige uppfinns hjulet om och om
igen och samma arbetsuppgifter utförs av varje skolhuvudman. Här finns det stor potential att genom
samarbete komma fram till ett resultat som kan användas av fler skolhuvudmän för att åstadkomma en
effektivisering.

Omfattning
Samarbete mellan skolhuvudmän avseende granskningen och hantering av appar i undervisningen eller i
undervisningssyfte, för att förhindra en felaktig behandling av personuppgifter i appar, samt förhindra
andra säkerhetsrisker med appar.
Samverkan kring bedömning av appar ifrån att samordna dagens spridda forum där granskningsresultat
delges till att ta fram gemensamma kravställning på leverantörernas appar och tjänster.
Ambitionen är utöver att lära av varandra även att komma vidare med praktiska samarbeten kring
bedömning av appar.

Långsiktigt syfte och mål
Vi vill uppnå likvärdighet för våra elever i olika delar av landet och hitta en gemensam lägstanivå eller
nämnare som skolhuvudmän kan enas om. Vi vill också skapa effektivare resurshantering och en
starkare beställarkraft som kan sälla krav på att rätt information kan komma fram till beställaren från
leverantörerna.

Syfte och mål för våren 2021
Samarbetet under våren 2021 ska leda till en god grund för gemensamma begrepp, ett arbete som i sin
tur kan leda vidare till ytterligare samarbete kring tolkningar eller gemensamma informationsytor.
Arbetet ska i sig också kunna bidra till att skolhuvudmän ska få bättre information än idag att göra egna
bedömningar från.

Arbetssätt
Kommuner anmäler sig till ett gemensamt arbete som bedrivs i tre arbetsmöten och samt uppgifter som
kan göras på hemmaplan mellan de inplanerade arbetsmötena.
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Arbetet våren 2021 avgränsas till att definiera kriterier för att bedöma om appar i vid mening kan
användas i undervisning utifrån gällande lagstiftning om personuppgiftshantering, aspekter om
informationssäkerhet samt SchremsII domen.
För ett effektivt arbete utgår vi från arbete som redan är gjort i ett antal kommuner och som vi hoppas
kunna samla, information om vilka kommuner det är har vi samlat på Skolfederations seminarieserie.
Redan gjort arbete används som utgångspunkt under arbetsmöten där kriterierna diskuteras och värderas
md målsättningen att kunna enas om en uppsättning som vi kan dela och även arbeta vidare med.
Sambruk planerar att kunna leda arbetet och behöver för det engagera en extern resurs.

Arbetsmöten
Arbetsmöten är inplanerade till 23/3 kl. 14-16, 13/4 kl. 14 – 16 samt 3/5 kl. 14-16 med redovisning på
Skolfederations webbinar den 11/5.
På det första arbetsmötet börjar vi med att ta upp omfattning och avgränsning av vad vi ska göra nu i
vår.

Kostnad
Sambruk är en ideell, icke-vinstdrivande förening av kommuner för kommuner och vi driver projekt till
föreningens självkostnadspris.
En kostnad per kommun i ett Sambruk-projekt är proportionerlig med antalet invånare i kommunen. För
den här arbetsinsatsen beror kostnaden för respektive kommun i slutändan på antalet kommuner som
vill delta i samarbetet.
Kostnad för samarbetet under våren uppskattas till som mest10 öre per kommuninvånare, kostnaden kan
bli lägre om vi blir många kommuner.

Kontakt
För att delta i samarbetet om ”Hantering av appar” våren 2021 kontakta
Britta Sandblom, britta.sandblom@sambruk.se
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