
 

 

NIT - ANSVARIGA I SKOLAN 

MINNESANTECKNINGAR 2012-02-27 

______________________________________________________________________________________ 

Deltagare 
Paula Hassel - Knippla 
Ing-Marie Ivarsson – Hälsö 
Anna Juhlin - Kalvsund 
Birgitta Anhage - Fotö  
Ingrid Ploghed – Björkö 
Carina Anderälv - Bergagård 

Viktoria Andersson - Kompassen  
Josefin Gillholm  - Heden 
Martin Nordström- Gymnasie- och vuxenutbildning 
Pia Hansson - Logoped 
Cecilia Manfredsson – PIM-examinator 
Torben Ferm IT-samordnare

Hans Persson - Bratteberg AB 
Anders Näslund - Bratteberg GH 
Per Åhlund - Ankaret  
 
 

Tid 
15.30-17.00 
 
Plats 
Öckerösalen

______________________________________________________________________________________ 

 

IT-STRATEGI 
Prislappen för en digital helhetslösning för pedagogik i skolan hamnar på 6-8 
miljoner per år för Öckerö. Vi kanske inte kan räkna med att få allt vi önskar i ett 
inledande skede och får då göra en stegvis implementering. Gruppen diskuterade för- 
och nackdelar med PC, Mac och pekdatorer. Cecilia är övertygad om att pekdatorer 
väl kan tillgodose de behov eleverna har av digitalt stöd i sitt lärande. De erfarenheter 
man gjort i grannkommunerna pekar inte entydigt på att den ena eller andra 
lösningen är bättre. Huvudsaken är att eleverna får god tillgång till digitala 
hjälpmedel.  
 
Från tidigare protokoll: 
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 
Flipped Classroom http://flippedclassroom.com/  bygger på idén om att lärarna 
lägger ut sitt material på nätet, bland annat i form av videofilmer så att studenterna 
kan ta del av dem var de vill och flera gånger. Väl på lektionen kan läraren fokusera 
på att möta eleven på individuell nivå. 
 
Tips http://barkersthlm.blogspot.com/ 
 
Axiell Arena  http://www.axiell.se/ upplevdes som en bra och nyttig tjänst. Dock inte 
så nyttig att vi vill prioritera den i nuläget. Startkostnad cirka 90.000 kr. 
Driftskostnad cirka 60.000 kr/år 
 

http://flippedclassroom.com/
http://barkersthlm.blogspot.com/
http://www.axiell.se/


 
PIM 
Tisdagen 28 februari kall Sara Emilsdottir, Kristin Utbult och Lena Hast Gustafsson 
under högtidliga former motta PIM 3-bevis av Cecilia Manfredsson och Jan 
Magnusson under examinationen i Lejonet. Cecilia planerar för ytterligare ett 
examinationstillfälle senare i vår. Blir det månne det sista? 

  
Unik Meet i Folkets Hus Järntorget 18 april är ett gemensamt seminarium, 
arrangerat av de kommuner i Västsverige som använder Unikum, se bilaga. 
Rektor bestämmer vilka som får delta. Torben har uppmanat rektorerna att låta sina 
IT-ansvariga delta men gärna fler. Glöm inte att anmäla dig senast 9 mars.  
 
Det finns en önskan om att vi skall ta fram en särskild IUP-mall för förskoleklassen. 
Torben tar fram ett förslag utan skriftliga omdömen. 
 
På några skolor har vi nu lagt till Portfoliomodulen. Det främst fritidshemmet som 
har börjat använda den. Vi har skapat en särskild grupp i skolan som vi kallar 
Fritidshemmet. Men det är nu fritt fram för alla att använda den. 
 
LPP-modulen har utvecklats och det går nu att infoga bilder och länkar. Några skolor 
kommer att ha workshop på studiedagen 7 mars. 
  

TEKNIK OCH UTRUSTNING  
I väntan på medel för ”en till en” 2013 planerar förvaltningen att använda årets IT- 
investeringsmedel till en pekdator till varje förskoleavdelning och 
multimediaklassrum i grundskolan. De flesta i NIT-gruppen föredrar först och främst 
en kortskjutande projektor och aktiva högtalare. För att i andra hand komplettera 
med aktiv board om det är möjligt. 
 
ÖVRIGT  


