
 

 

NIT - ANSVARIGA I SKOLAN 

PROTOKOLL 2013-10-17 

______________________________________________________________________________________ 

Deltagare 
Paula Hassel – Knippla 
Catarina Gustafsson – Rörö 
Lena Hast Gustafsson - Fotö  
Katarina Knutsson – Björkö 
Anna Juhlin - Björkö 
Carina Anderälv – Bergagård 
Christian Andersson - Bergagård 
Josefin Gillholm  - Heden  
Frans Hansson - Bratteberg AF 

Anders Näslund - Bratteberg GH 
Pia Hansson - Logoped  
Cecilia Manfredsson – IKT-pedagog 
Torben Ferm IKT-samordnare 
 
Tid 
15.00-16.30 
 
Plats 
Öckerösalen 

______________________________________________________________________________________ 

 
Cecilia rapporterar från Study Visit i Naestved, Danmark. Virtual Media for tomorrows teaching 

Läs på bloggen http://iktockero.com/2013/10/17/reflektioner-fran-study-visit-tomorrows-

teaching-with-virtual-media/ 
 
Pia och Cecilia har varit på Skoldatateksnätverket i GR och presenterat vårt IKT arbete i Öckerö. 
 
Specialpedagogerna i kommunen har idag fått en presentation  av  Inläsningstjänst som 
tillhandahåller läromedel inlästa av professionella talare. Kan nås via iPaden. Ettårigt avtal kostar 
cirka 75 000 kr för grundskolan. Vissa läromedel erbjuder redan sina produkter inlästa. Tex 
Matteborgen. 
 
Josefin visar appen Lekplats 3  har bland annat handstilsträning och TSPX gratisapp med teckenspråk 
Rapport om IKT-utveckling i förskolan 
 
Anders visar My Scanner Prosom är ett lätthanterligt bildhanteringsapp 
Anders har köpt en Textronic som han använder för att skriva ut från paddorna. Kopplas ihop med 
nätverket via routern. 
 

OMDEFINIERAT LÄRANDE  
Vi går laget runt och hör hur arbetet och lärandet utvecklas ute på skolorna när vi nu har fått ut årets 
dos av paddor. iMovie är ett effektivt redskap. Eleverna i sjuan har svårt att hålla sig borta från 
nätverksspel, åttorna hanterar det bättre nu när smekmånaden är över. Ettorna skriver sig till läsning. 
  

SAMR-modellen finns nu på svenska -  https://www.youtube.com/watch?v=CMTSoWsWPXM 

20 minuter. Ett bra sätt att sprida nyskapande pedagogik med hjälp av IKT till kollegorna. 

Kanske på ett APT. 

 
Rapport  frånUnik Meet Kungsbacka 10 oktober 

http://iktockero.com/2013/10/11/kompetensutveckling-ikt-i-forskolan-och-unikmeet-

kungsbacka/ 
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TEKNIK OCH UTRUSTNING 
Introduktion och utdelning av iPad mini. Att dela ut en till en i åk 6 i januari 2014 känns naturligt 
Frågan är sedan om vi skall fortsätta så i åk 5 och nedåt eller om vi skall sprida ut dem 
    

ÖVRIGT 

Workshopen inleds med ITM demonstrerar 3D-klassrummet 16.30-17.00 
Lin Education demonstrerar På riktigt vid NIT-möte 20 november http://www.pariktigt.se/  
 

http://www.pariktigt.se/

