
 

 

 

NIT - ANSVARIGA I SKOLAN 

MINNESANTECKNINGAR 2013-11-20 

______________________________________________________________________________________ 

Deltagare 
Paula Hassel - Knippla 
Catarina Gustafsson – Rörö 
Lena Hast Gustafsson - Fotö  
Katarina Knutsson – Björkö 
Carina Anderälv – Bergagård 
Christian Andersson - Bergagård 

Susanne Ebenhard - Kompassen  
Josefin Gillholm  - Heden 
Martin Nordström- Gymnasie- och vuxenutbildning 
Pia Hansson - Logoped 
Cecilia Manfredsson – IKT-pedagog 
Torben Ferm IKT-samordnare 
 

Frans Hansson - Bratteberg AF 
Anders Näslund - Bratteberg GH 
Per Åhlund - Ankaret  
 
Tid 

15.00-16.30 
 
Plats 
Öckerösalen

______________________________________________________________________________________ 

 
 

OMDEFINIERAT LÄRANDE 
Gymnasieläraren Anders Söderberg från Lin Education demonstrerar På riktigt  
http://www.pariktigt.se/  Ett multimodalt läromedel på webben som är skapat av lärare och 
kvalitetsgranskat. Den som vill prova kan få låna ett lösenord. Kontakta Cecilia Manfredsson. En 
prisidé är 180 kr/elev. Utbildning ingår. Några kommuner har fått vara med gratis mot att de 
producerar många lärcirklar 

 
Om allmånna råd och skriftliga omdömen och  
Unikum tar fram en modul för åtgärdsprogram. Den kommer att kräva tvåfaktorinloggning. 
Specialpedagogerna kommer att bli vår remissinstans innan vi bestämmer oss för att ta in den.  
Omdömessidan kommer att försvinna ur samtalsmallen. Måluppfyllelse dokumenteras i framtiden 
endast i den nya modulen Kunskaper. Tyvärr kan elever och föräldrar inte skriva där. Vi har påtalat att 
vi önskar det. 

 
Vi delar med oss av upptäckter och erfarenheter 
Per Åhlund visar hur han skapar en webenkät i Google Drive och delar ut till eleverna. Man får snabbt en 
tydlig sammanställning i form av till exempel ett cirkediagram. 
Spreaker DJ -  iPodapp för djupinspelning 
Webrecording – en app som du kan använda för att spela in det som syns på din bildskärm och din röst. 
Katarina K berättar om hur de skall använda Mindcraft för att bygga virtuella och verkliga pepparkakshus i 
årskurs 4. 
 

 
Nu är det klart för start på Bratteberg. Namn och klass och schema för 450 användare är synkat från 
NovaScheme in i Google Apps For Education.Vi håller på att formulera användarinstruktioner. Måndag 2 
december är ett första utbildningstillfälle för lärarna. Heden och Bergagårdstår på tur 
 

http://www.pariktigt.se/


 

TEKNIK OCH UTRUSTNING 
Introduktion och utdelning av iPad mini 2014. Vi diskuterar olika möjligheter och den här modellen är 
bäst hittills 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multimediaklassrum och AppleTV 
Att det är dålig driftssäkerhet på AppleTV kan bero på att nätverket är svagt just i det aktuella rummet. 
Ni som upplever att det att det sviktar i något rum uppmanas att mejla till Torbenoch beskriva var så 
att IT-service kan justera nätverket 
    

ÖVRIGT 

Workshop om Pages och Keynotes 16.30-17.00 
 

 VT 2013 HT2013 VT2014 HT 2014 
FSK     
ÅK 1  78 75 75 
ÅK 2    78 
ÅK 3   75 - 
ÅK 4  80  75 
ÅK 5   67 80 
ÅK 6   147 67 
ÅK 7 127 110  147 
ÅK 8    110 
ÅK 9    127 
Betel   40  
Summa   404  


