
 
 
 
 

O:MEET 13 augusti 

 
Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. 

 

Tisdag 13 augusti 2013 
Nya restaurangen  
Brattebergsskolan 
 

Samma innehåll på förmiddag och 
eftermiddag för att pedagoger i 
förskola, fritidshem, grund-, sär- 
och gymnasieskola skall kunna 
delta. 

8.30      Gemensam inledning 
              Carl Heath 
9.15      TeachMeet & Fika 
10.00    Workshop A 
11.00    Workshop B 
 

13.00     Gemensam inledning 
               Carl Heath 
13.45     TeachMeet & Fika 
14.30     Workshop C 
15.30     Workshop D 
 

Carl Heath 
Carl är forskare och designer  
på Interactive Institute.  
Han beskriver, berättar och  
exemplifierar hur internet  
kan användas som arena  
för innovation  
i skola och förskola 

Du behöver inte föranmäla 
dig till någon Workshop. Är 
det fullt går du vidare till 
nästa. Däremot får du gärna 
anmäla dig för att 
presentera något på 
TeachMeet. Läs mer och 
anmäl dig via länken senast 
19 juni:  
Anmälan till TeachMeet  
 

https://docs.google.com/forms/d/1hip_yX56AfUS1Vw7_IadibIj5yXaY-gbbdlsT-12lN0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hip_yX56AfUS1Vw7_IadibIj5yXaY-gbbdlsT-12lN0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hip_yX56AfUS1Vw7_IadibIj5yXaY-gbbdlsT-12lN0/viewform


 
 
 
 

A1. Språkundervisning med 
digitala verktyg 
Sal E2005, Hus A, 
Bratteberg 10.00 
Evelina visar olika 
webbtjänster som utvecklat 
hennes arbetssätt och 
öppnat nya möjligheter för 
elevernas lärande. Eleverna 
på  högstadiet tycker t.ex. 
webbtjänsten "Busuu" är 
fantastisk för att lära sig 
spanska. Tjänsten erbjuder 
även andra språk - Evelina 
Kruus 

A2. Pedagogisk 
dokumentation i förskolan 
Öckerösalen 10.00 
Seminariet kommer att 
belysa arbetet med 
pedagogisk dokumentation 
på Hälsö förskola som ett sätt 
att planera och dokumentera 
det pedagogiska arbetet. För 
dem fungerar portfolion nu 
som ett viktigt 
dokumentationsverktyg. 
- Pedagogerna på Hälsö 
Förskola 
 

A3. Pekdator som stöd 
Sal A2040 , Hus A, Bratteberg 
10.00 
Hur kan iPad underlätta för 
elever i behov av särskilt 
stöd? Du får ta del av 
erfarenheter från Brattebergs-
skolan som under tre 
terminer prövat egen iPad till 
ett tiotal elever som behöver 
stöd när det gäller läs och 
skriv, koncentration med 
mera – Malin Lundqvist och 
Birgitta Hansson  
  

A4. Internationalisering 
Lejonet, Öckerö kommunhus 
10.00 
Konkreta exempel på hur 
man kan arbeta med 
Internationalisering och 
digitala verktyg som ex 
eTwinning och Skype. För 
lärare från för- grund-‐  och  
gymnasieskolan – Connie 
Gustafsson och Cecilia 
Manfredsson 
 

A5. Bildhantering  
Sal A2024, Hus A, 
Bratteberg 10.00 
En kort introduktion i hur du 
kan använda kameran i iPad 
och några appar för 
bildhantering. Du får också 
möjlighet att pröva själv, få 
handledning och dela 
erfarenheter med kollegor. 
Tag  gärna med iPad eller 
iPhone - Sara Emilsdottir 
och Anders Näslund 
 

A6. Gör din egen film -
iMovie  
Skolrestaurangen Bratteberg  
10.00 
Här får du inspiration och 
konkret hjälp att komma 
igång med att använda 
iMovie som pedagogiskt 
redskap. Gör din egen film 
med bild, ljud, text och 
bakgrundsmusik. Det är en 
fördel om du tar med en iPad 
med appen iMovie - Elin 
Renklint 
 

A7. Omdefinierat lärande 
Hörsalen, Biblioteket 10.00 
Välkommen till ett samtal där 
vi tillsammans tänker nya 
tankar omkring hur vi kan 
omdefiniera lärandet med 
stöd av den nya tekniken. Du 
får gärna ta med egna 
planeringar som 
diskussionsunderlag. 
Samtalsledare - Susanne 
Ebenhard, Lisbeth Dahlström 
och Zenita Nordberg 
 

A8. Det flippade 
klassrummet 
Sal A2058  Hus A, 
Bratteberg. 10.00 
Det flippade klassrummet 
innebär att läraren vänder på 
de traditionella begreppen. 
Till exempel genom att ge 
webbaserade genomgångar 
som hemläxa istället för den 
traditionella föreläsningen 
vilket ger mer tid för formativ 
bedömning, samarbete och 
laborativt arbete i skolan – 
Frans Hansson 
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B1. Pedagogisk 
dokumentation i förskolan 
med hjälp av digitala verktyg  
Öckerösalen 11.00 
Ulrika och Anna ger dig  
exempel på hur du kan 
synliggöra lärandeprocesser i 
förskolan med hjälp av 
digitala verktyg - Ulrika 
Bryngelsson och Anna 
Bensby 
 
 

B2. Möjligheter med 
multimediaklassrummet 
Sal E2005, Hus A, Bratteberg 
11.00 
De nya multimedia-
klassrummen med 
interaktiva projektorer och 
AppleTV ger fantastiska 
möjligheter att kommunicera 
lärandet i gruppen. Nu är det 
möjligt att spara 
presentationer, dela och göra 
dem tillgängliga för alla även 
utanför klassrummet - 
Jeanette Alfredsson 

B3. Robotar i skolan 
Lejonet, Kommunhuset  
11.00 
Erik har programmerat och 
konstruerat robotar 
tillsammans med sina elever i 
flera år. De har deltagit i VM i 
Singapore och Holland. 
Metodiken fungerar för barn 
från lågstadiet till gymnasiet. 
I den här workshopen får du 
själv  pröva på att 
programmera och konstruera 
robotar. Max 25 deltagare - 
Erik Johansson 
 

B4. Prezi gör skillnad! 
Sal A2058 Hus A, Bratteberg  
11.00 
Prezi är ett webbaserat 
presentationsprogram som 
öppnar en ny värld mellan 
Whitebord och PowerPoint 
presentationer.  Sofia visar 
hur du kan komma igång och 
skapa en helt ny typ av 
visuella presentationer med  
in- och utzoomning som är 
väldigt uppskattat av 
eleverna - Sofia Hansson 
 

B5. Att skriva sig till läsning 
Skolrestaurangen Bratteberg 
11.00 
Barn och  lärare i årskurs F-1 
på Hedenskolan har under 
det senaste året jobbat 
utifrån metoden ASL att 
skriva sig till läsning. De kan 
redan se att det givit positiva 
effekter avseende barnens 
läs- och skrivutveckling. Här 
erbjuds du en presentation 
av projektet - Josefin 
Gillholm 
 

B6. iPad Workshop 
Sal A2040, Hus A,  
Bratteberg 11.00 
Katarina bjuder på inspiration 
och konkret hjälp att komma 
igång med iPad.  
Hon visar också på 
pedagogiska möjligheter. 
Workshopen håller sig på en 
grundläggande nivå och dina 
frågor kommer att styra 
innehållet - Katarina 
Knutsson 
  

B7. Den pedagogiska bilden  
Hörsalen, Biblioteket 11.00 
Välkommen till ett öppet 
samtal om bilden i förskolan. 
Hur använder vi bilden för att 
kommunicera barns lärande 
och utveckling i förskolan? 
Hur kan vi få vägledning av 
läroplanen?  
- Robert Nordberg 

B8. Unikum  
 Sal A2024, Hus A,  
Bratteberg 11.00 
Efter en kort genomgång av 
basfunktioner och några 
nyheter i Unikum får du hjälp 
att komma vidare i ditt 
användande. Oavsett hur 
långt du har kommit är du 
välkommen till denna 
workshop där alla frågor är 
bra frågor – Lena Hast 
Gustafsson, Carina Anderälv 
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C1. Pedagogisk 
dokumentation i förskolan 
med hjälp av digitala verktyg  
Öckerösalen, Biblioteket 
14.30 
Ulrika och Anna ger dig  
exempel på hur du kan 
synliggöra lärandeprocesser i 
förskolan med hjälp av 
digitala verktyg - Ulrika 
Bryngelsson och Anna 
Bensby 
 

C2. Formativ Bedömning 
Skolrestaurangen Bratteberg  
14.30 
Öckerö Seglande 
Gymnasieskola har 
genomfört ett utvecklings-
arbete runt formativ 
bedömning. I samband med 
det har några lärare prövat 
Learning Studies där man 
metodiskt analyserar sin 
egen praktik i relation till 
studenternas lärande. Kom 
och ta del av deras 
erfarenheter och framgångar 
– Christofer Rigdahl 

C3. Robotar i skolan 
Lejonet, Kommunhuset  
14.30 
Erik har programmerat och 
konstruerat robotar 
tillsammans med sina elever i 
flera år. De har deltagit i VM i 
Singapore och Holland. 
Metodiken fungerar för barn 
från lågstadiet till gymnasiet. 
I den här workshopen får du 
själv  pröva på att 
programmera och konstruera 
robotar. Max 25 deltagare - 
Erik Johansson 
 

C4. Prezi gör skillnad! 
Sal A2058, Hus A, Bratteberg 
14.30 
Prezi är ett webbaserat 
presentationsprogram som 
öppnar en ny värld mellan 
Whitebord och PowerPoint 
presentationer.  Sofia visar 
hur du kan komma igång och 
skapa en helt ny typ av 
visuella presentationer med  
in- och utzoomning som är 
väldigt uppskattat av 
eleverna - Sofia Hansson 
 

C5. Bildhantering  
Sal A2024, Hus A, Bratteberg 
14.30 
En kort introduktion i hur du 
kan använda kameran i iPad 
och några appar för 
bildhantering. Du får också 
möjlighet att pröva själv, få 
handledning och dela 
erfarenheter med kollegor. 
Tag  gärna med iPad eller 
iPhone - Sara Emilsdottir och 
Anders Näslund 
 

C6. iPad Workshop 
Sal  A2040, Hus A,  
Bratteberg 14.30 
Katarina bjuder på inspiration 
och konkret hjälp att komma 
igång med iPad.  
Hon visar också på 
pedagogiska möjligheter. 
Workshopen håller sig på en 
grundläggande nivå och dina 
frågor kommer att styra 
innehållet - Katarina 
Knutsson 
 
 
 

C7. Omdefinierat lärande 
Hörsalen, Biblioteket 14.30 
Välkommen till ett samtal där 
vi tillsammans tänker nya 
tankar omkring hur vi kan 
omdefiniera lärandet med 
stöd av den nya tekniken. Du 
får gärna ta med egna 
planeringar som 
diskussionsunderlag. 
Samtalsledare - Susanne 
Ebenhard, Lisbeth Dahlström 
och Zenita Nordberg 
 
  

C8. Google Apps for 
Education 
Sal E2005, Hus A, Bratteberg  
14.30 
Elin och Frans visar hur de 
använder molntjänsten 
Google Apps för att 
administrera och 
kommunicera. Här finns 
enkäter, hemsidor, kalendrar, 
register med mera . De 
berättar också om arbetet 
med att skapa en egen 
domän för Öckerö skolor - 
Elin Renklint och Frans 
Hansson 
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D1. Språkundervisning med 
digitala verktyg 
Sal E2005, Hus A, Bratteberg 
15.30 
Evelina visar olika 
webbtjänster som utvecklat 
hennes arbetssätt och öppnat 
nya möjligheter för elevernas 
lärande. Eleverna på  
högstadiet tycker t.ex. 
webbtjänsten "Busuu" är 
fantastisk för att lära sig 
spanska. Tjänsten erbjuder 
även andra språk - Evelina 
Kruus 

D2. Pedagogisk 
dokumentation i förskolan 
Öckerösalen 15.30 
Seminariet kommer att 
belysa arbetet med 
pedagogisk dokumentation 
på Hälsö förskola som ett sätt 
att planera och dokumentera 
det pedagogiska arbetet. För 
dem fungerar portfolion nu 
som ett viktigt 
dokumentationsverktyg. 
-Pedagogerna på Hälsö 
Förskola 

D3. Pekdator som stöd 
Sal A2040 , Hus A, Bratteberg 
15.30 
Hur kan iPad underlätta för 
elever i behov av särskilt 
stöd? Du får ta del av 
erfarenheter från 
Brattebergs-skolan som 
under tre terminer prövat 
egen iPad till ett tiotal elever 
som behöver stöd när det 
gäller läs och skriv, 
koncentration med mera – 
Malin Lundqvist och Birgitta 
Hansson  
 

D4. Den pedagogiska 
bloggen 
Sal A2058, Hus A, Bratteberg 
15.30 
Hur kan bloggen vara ett 
pedagogiskt verktyg som 
skapar nya möjligheter för 
undervisningen? Kom och få 
inspiration och konkret hjälp 
att komma igång med 
bloggverktyget 
Wordpress.com i din 
undervisning – Cecilia 
Manfredsson 
 

D5. Att skriva sig till läsning 
Hörsalen, Biblioteket 15.30 
Barn och  lärare i årskurs F-1 
på Hedenskolan har under 
det senaste året jobbat 
utifrån metoden ASL att 
skriva sig till läsning. De kan 
redan se att det givit positiva 
effekter avseende barnens 
läs- och skrivutveckling. Här 
erbjuds du en presentation av 
projektet - Josefin Gillholm 
 
 

D6. Gör din egen film -
iMovie  
Skolrestaurangen Bratteberg 
15.30 
Här får du inspiration och 
konkret hjälp att komma 
igång med att använda 
iMovie som pedagogiskt 
redskap. Gör din egen film 
med bild, ljud, text och 
bakgrundsmusik. Det är en 
fördel om du tar med en iPad 
med appen iMovie - Elin 
Renklint 
 

D7. Förändring, utveckling 
och ledarskap med 1 till 1 
Lejonet, Kommunhuset 
15.30 
Fler och fler skolor satsar på 
att ge varje elev en egen 
dator. Karl-Johan har 
erfarenhet av införande på 
Brattebergsskolan och i sin 
tidigare kommun. Han ger ett 
rektorsperspektiv på 1 till 1 
satsningar och omdefinierat 
lärande – Karl Johan Sjödin 

D8. Unikum  
Sal A2024, Hus A,  
Bratteberg 15.30 
Efter en kort genomgång av 
basfunktioner och några 
nyheter i Unikum får du hjälp 
att komma vidare i ditt 
användande. Oavsett hur 
långt du har kommit är du 
välkommen till denna 
workshop där alla frågor är 
bra frågor – Lena Hast 
Gustafsson, Carina Anderälv 
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