
 

 

NIT - ANSVARIGA I SKOLAN 

MINNESANTECKNINGAR 2012-04-25 

______________________________________________________________________________________ 

Deltagare 
Paula Hassel - Knippla 
Catarina Gustafsson – Rörö 
Ing-Marie Ivarsson – Hälsö 
Anna Juhlin - Kalvsund 

Ingrid Ploghed – Björkö 
Carina Anderälv - Bergagård 
Emil Karlsson - Informationsenheten  
Cecilia Manfredsson – PIM-examinator 
Torben Ferm IT-samordnare

Per Åhlund - Ankaret  
 
Tid 
15.30-17.00 

 
Plats 
Bergagårdsskolan

______________________________________________________________________________________ 

 

IT-STRATEGI 
En intensiv budgetdialog pågår bland chefer, ekonomer och politiker för att 
sammanställa budget för 2013. Förväntningarna är stora. 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. 
 

VARDAGSTIPS OCH ERFARENHETSUTBYTE 
Emil informerar om att i alla byggnader där vi hyr trådlöst nätverk av ÖBO kan du nu 
surfa för fullt. Om du ansluter dig till pubsurf med ditt vanliga användarnamn, som 
i mitt fall, torbenf och använder samma lösenord som i Windows blir du automatiskt 
inloggad på det nätet när du är i närheten. Väljer du att använda pubsurf WEB 
måste du logga in varje gång. Det är mer till för den som surfar med privat dator. 
 

 
 
Carina Anderälv demonstrerar hur hon använder sin MIMIO och sitt 
multimediaklassrum. Även dokumentkameran är till stor nytta. 



Cecilia leder en workshop där vi går igenom hur man startar upp och utnyttjar alla 
pedagogiska möjligheter som en pekdator innebär. Cecilia har sammanställ en 
skritftlig instruktion och inspiration som skickats ut till alla IT-ansvariga. 
 
 

PIM 
Ny examination för PIM 3, torsdag 24 maj 16.00 
 

 
Upplevelserna från Unik Meet på Järntorget 17-18 april var genomgående positiva. 
Öckerö var väl representerat båda dagarna. Atmosfären präglades av nyfikenhet och 
en allmän lust att utvecklas i sin profession. Christina Boork-Schillgaard som 
föreläste om pedagogisk dokumentation i förskolan var mycket uppskattad. En 
allmän önskan är att fler från Öckerö hade kunnat delta. Därför planerar vi för en 
egen utbildningsdag på Öckerö för alla pedagoger i BUF med workshops med egna 
och externa föreläsare. 
 
Inför hösten tar Cecilia och Torben fram förslag till förnyade IUP och VUP mallar 
som NIT:re får möjlighet att ge respons på. 
 
De förskolor och skolor som vill ha hjälp med hur man skall gå ut med 
föräldrainformation nästa läsår då alla föräldrar skall in i system är välkomna att 
höra av sig till Torben eller Cecilia. 
 

 

TEKNIK OCH UTRUSTNING  
IT- investeringar 2012 
Pekdatorer till förskolan  100.000 kr 
Multimediaklassrum   300.000 kr 
Nätverk   100.000 kr 
 
Vi har nu bestämt oss för att dela ut investeringsmedel och beslut om inköp av 
multimediaklassrum till respektive rektor Torben kommer att bistå dem med råd och 
hjälp med inköp. Fördelning och mer info kommer senare i maj 
 

ÖVRIGT 

 


