
 

 

NIT - ANSVARIGA I SKOLAN 

MINNESANTECKNINGAR 2012-01-18 

______________________________________________________________________________________ 

Deltagare 
Paula Hassel - Knippla 
Catarina Gustafsson – Rörö 
Anna Juhlin - Kalvsund 
Ingrid Ploghed – Björkö 
Carina Anderälv - Bergagård 

Birgitta Anhage - Fotö 
Lisa Lindqvist - Kompassen 
Josefin Gillholm  - Heden 
Pia Hansson - Logoped 
Cecilia Manfredsson – PIM-examinator 
Torben Ferm IT-samordnare

Per Åhlund - Ankaret  
 
Tid 
15.30-17.00 

 
Plats 
Lejonet

______________________________________________________________________________________ 

 

 

IT-STRATEGI 
En grupp bestående av rektorer, informationschef, skolchef, Emil och Torben arbetar 
med att konkretisera de 10 strategierna för digitala helhetslösningar för pedagogik i 
förskola och skola. Uppgiften är ta fram förslag på organisation, kompetensutveckling 
och kostnader som underlag för beslut i nämnden inför budget 2013.  
 

VARDAGSTIPS OCH ERFARENHETSUTBYTE 
Under Londonbesöket fick Öckerödelegationen bland annat tillfälle till egen exklusiv 
processledning av Dr. Ruben Puentedura från Maine i USA där han följt en till en 
satsningen under 10 år. Vi fick ta del av hans erfarenheter och fick med oss flera goda 
råd för införandet i vår kommun. BETT-deltagarna rapporterade också från mässan 
och visade bilder samt videoklipp från skolbesök på Flitch Green Academy, en 
primary school utanför London. Hetast på mässan var i-pads. Cecilia lovar att skicka 
ut en sammanställning appar för bruk i förskola och skola. 
 
PIM 
Cecilia påminner om nästa examination tisdag 28 februari, 16.00. 
 

 
IT ansvariga redogör för status på den egna enheten. Arbetet pågår och man bedömer 
att man skall kunna nå effektmålen 2011-2012 

• Alla pedagoger genomför minst 3 utvecklingssamtal tillsammans med elev och 
vårdnadshavare i Unikum under arbetsåret. 

• Alla pedagoger i grundskolan har skapat minst en LPP i Unikum 
• Medarbetarsamtal genomförs i Unikum 

 
Vi planerar inte att förändra IUP-mallen inför vårens samtal utan fortsätter att 
använda den som vi haft tidigare. När man tilldelar en elev en ny mall kommer den 



gamla att finnas kvar och hittas under ”Föregående”. Synpunkter på förbättringar av 
mallen skickas till Cecilia eller Torben. Önskemål framfördes om att skapa en särskild 
mall för förskoleklassen med annorlunda frågeställningar och utan delen med 
skriftliga omdömen. Cecilia meddelar att man nu kan infoga bilder och länkar i 
LPP:er. 
  
Frågan om inlogg för föräldrar kom upp igen och vi letar fram instruktioner från 
tidigare protokoll. Tre sätt att distribuera användaruppgifter till föräldrar. 
 

1. Att ge samtliga föräldrar användaruppgifterna på en pappersremsa i handen. 
Sedan får de själva redigera sina kontaktuppgifter (särskilt viktigt att lägga in 
sin egen e-postadress) 

2. IT-ansvarig(Unikumadministratör) fyller i förälders e-postadresser. I 
dagsläget hinner inte skolassistenterna skriva in alla föräldrars e-postadresser. 

3. Sven och Cecilia har bett skolassistenterna att få ut excellistor med föräldrars 
namn och p-nummer. Där de eller lärare digitalt överför e-postadresserna. 
Enligt Jonas på Unikum är det inte komplicerat att sedan importera 
excellistorna med stöd av Marie Malborg på Unikum. 

 
  
ÖVRIGT 

Besök av Axiell som presenterar sitt pedagogiskt verktyg som samlar olika 
nättjänster, användbara för elever och lärare för att söka, strukturera, sortera och 
samla.  http:, //www.axiell.se/ Tjänsten används idag i Mölndals och Jönköpings 
Kommun. Vi tar till oss och funderar till nästa träff. 

 
 

http://www.axiell.se/

