Elever och IT i Matteusskolan
Enligt ett avtal mellan Volvo IT (nuvarande HCL) och Stockholms Stad hyr kommunen all
IT-utrustning och betalar service för alla användare. Avtalet gällde fram till 2018 då ny
upphandling trädde i kraft. Det nya avtalet har p g a överklagningsprocess senarelagts, men
under 2019 tar Fujitzu äntligen över verksamheten och Matteusskolan beräknas få ny itutrustning innan sommarlovet.
Elever inskrivna i Stockholms Skolor får per automatik eget användarkonto i nätverket. I
användarkontot ingår hemkatalog och e-postadress. Elevers e-post är ett Exchangekonto i
Office 365 och skrivs förnamn.efternamn@elev.stockholm.se med vissa tillägg om fler elever
har identiska namn. All personal på skolan har möjlighet att hjälpa elever som glömt sitt
användarnamn eller lösenord.
Då avtalet med Volvo IT skrevs hade eleverna i Matteusskolan tillgång till grupper av
stationära datorer utspridda i flera salar. Till varje datorgrupp hörde en nätverksskrivare. Med
tiden ersattes de stationära datorerna av bärbara placerade i rullvagnar med
laddningsmöjlighet.
Nu har även de bärbara datorerna minskat i antal i och med införandet av iPads. Idag, våren
2019, har alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9 tillgång till iPads. De bärbara
datorerna används främst av elever med särskilda behov. Trots att flertalet elever under läsåret
aldrig kommer i kontakt med en skoldator har de ändå behov av sitt användarkonto för att
kunna utnyttja sin e-post och vissa andra nätverksfunktioner.
Eftersom iPads var ett okänt fenomen när avtalet mellan staden och Volvo IT skrevs har
anpassningen till den nya tekniken skett stegvis. Då air-printer inte fanns med i avtalet har
man först på senare tid hittat en lösning för att kunna skriva ut från iPad till vanlig
nätverksskrivare. En portal för att centralt kunna köpa och hantera appar gör att våra iPads
inte längre behöver förses med eget Apple ID. På det viset ökar dessutom skolans kontroll
över hur enheterna används.
I och med övergången till Fujitzu kommer stadens skolor att behöva anpassa sig till flera nya
funktioner och rutiner, men vid läsårsstarten HT19 hoppas vi ha hunnit bli varma i kläderna.

