
 

 

NIT - ANSVARIGA I SKOLAN 

DAGORDNING 2012-03-29 

______________________________________________________________________________________ 

Deltagare 
Paula Hassel - Knippla 
Catarina Gustafsson – Rörö 
Josefin Gillholm  - Heden 
Martin Nordström- Gymnasie- och vuxenutbildning 
Viktoria Andersson - Kompassen  
Torben Ferm IT-samordnare 

 
Tid 
15.30-17.00 
 
Plats 
Öckerösalen

______________________________________________________________________________________ 

 

IT-STRATEGI 
I ett nämndsprotokoll som ligger för justering har nämnden antagit nya IT-strategin. 
I nämndens äskande för budget 2013 finns medel för genomförande med. Det 
handlar om IKT-pedagoger, fler datorer, multimediaklassrum och infrastruktur till en 
summa av nästan 4 miljoner. Vi hoppas att IT-frågorna prioriteras när frågan skall 
avgöras högre upp organisationen. Men vi bör vara förberedda på att vi inte får allt. 
Nedan syns det underlag som priset för datorer är beräknat på. 
 

 

Årskurs 

 

Produkt 

 

Data 

F-3 En pekdator per två elever 

på år F-3.  

610 elever/2 

305 enheter 

 En bärbar Mac/PC per 8 

elever. 

610 elever/8 

76 enheter 

 En bärbar mediaspelare per 

8 elever. 

610 elever/8 

76 enheter 

4-6 En pekdator per två elever 

på år 4-6.  

408 elever/2 

204 enheter 

 En bärbar Mac/PC per 8 

elever 

408 elever/8 

51 enheter 

 En bärbar mediaspelare per 

8 elever 

408 elever/8 

51 enheter 

7-9 En pekdator per elev och 

lärare. 

390 elever och 40 lärare  

430 enheter 

 En uppsättning Mac/PC till 

skolan 

20 enheter 

Gymnasiet Pekdator 50 enheter 

 Bärbar Mac/PC 50 enheter 

 Bärbar PC 50 enheter 

 
 

VARDAGSTIPS OCH ERFARENHETSUTBYTE 
En rekommendation att följa Göteborgs stads Center för skolutveckling 
http://torghandelgoteborg.net/ 
i-tuneskonto i skolan. I ett första skede planerar vi att köpa in i-tunes presentkort för 
att kunna köpa in pedagogiska appar som kostar. Vi vet av erfarenhet att man kan 
ladda ner en app som man betalat för på upp till 10 datorer. 

http://torghandelgoteborg.net/


Martin meddelar att gymnasieskolan kommit igång bra med sitt digitala lärstöd som 
heter It´s learning. Det används av alla lärare i större eller mindre utsträckning. 
Elever hämtar och lämnar uppgifter och annan information där. 
 
Vår pilotstudie med Google går långsamt framåt, vi planerar studiebesök i Mölndal 
och Partille. Ambitionen är att kunna använda det för elevernas lagring, delning, e-
post, webbsidor, kalendrar etc. 
 
 PIM 

Cecilia är sjuk och kan inte delta men meddelar att vi har en ny examination PIM 3 
24 maj 16.00 
 

 
Nyheter 

 I Skriftliga omdömen kan man nu växla mellan Nuvarande och Föregående 
när man skriver. 

 Snart kommer man att kunna lägga in bilder och länka i Bloggen. 

 På vissa skolor har vi nu kopplat på Portfoliomodulen. Kontakta Cecilia eller 
Torben om ni vill ha den funktionen på er skola.  
 

Vi kommer att ta fram förslag till nya IUP-mallar inför hösten. De kommer att 
processas i NIT-gruppen och specialpedagogiska nätverket. 
 

TEKNIK OCH UTRUSTNING   
Utredningen av hur vi skall skapa en likvärdig standard för multimediaklassrum i 
kommunen fortgår. Det finns tre generationer varianter med projektor typen 
Smartboard, Mimio och interaktiv projektor. Dessutom finns möjligheten med 
bildskärm/tv-monitor som inte är interaktiv. Gruppen diskuterar om vi skall dela ut 
medlen proportionellt eller om vi skall göra  ett gemensamt inköp i förvaltningen.  
De flesta i NIT-gruppen fanser fortfarande att vi först och främst skall satsa på en 
kortskjutande projektor och aktiva högtalare. För att i andra hand komplettera med 
aktiv board om det är möjligt. 
 
ÖVRIGT 
Nästa NIT-möte blir på Bergagårdsskolan 25 april 


