
 

 

NIT - ANSVARIGA I SKOLAN 

MINNESANTECKNINGAR 2012-05-21 

______________________________________________________________________________________ 

Deltagare 
Paula Hassel - Knippla 
Catarina Gustafsson – Rörö 
Ing-Marie Ivarsson – Hälsö 
Birgitta Anhage - Fotö  
Ingrid Ploghed – Björkö 

Carina Anderälv - Bergagård 
Lisa Lindqvist - Kompassen 
Josefin Gillholm  - Heden 
Cecilia Manfredsson – PIM-examinator 
Torben Ferm IT-samordnare

 
Tid 
15.30-17.00 

 
Plats 
Öckerösalen

______________________________________________________________________________________ 

 

IT-STRATEGI 
Vid mötet har vi ännu inte fått något förhandstips om beviljade IT-medel i budget 
2013.  
 
Ö-MEET 14 augusti 2012   
Gruppen diskuterar möjliga teman och workshops vid kompetensutbildningsdagen  
14 augusti.. Dagen vänder sig till alla pedagoger i BUF. Samma innehåll på förmiddag 
och eftermiddag för att alla pedagoger i förskola, fritidshem, grund- och särskola 
skall kunna delta. Vi blir totalt 260 deltagare och har bokat Öckerösalen, hörsalen 
och skolrestaurangen på Bratteberg, Långholmen och Klätten. Dessutom har vi ju god 
tillgång till rum i skolorna.   
 
Preliminärt schema 
8.30  Gemensam inledning 
9.30 Förfriskningar 
10.00 Workshop 
11.00 Workshop 
 
13.00 Gemensam inledning 
14.00 Workshop 
15.00 Förfriskningar 
15.30 Workshop 
 
Det görs så mycket bra och det finns så många engagerade lärare i vår egen kommun. 
Eventuellt kommer vi även att bjuda in någon extern föredragshållare. Här nedan är 
teman som kom upp. Tänkbara seminarieledare/föredragshållare kommer att 
kontaktas av Kerstin Schiller, Cecilia och Torben kommer som slipar på programmet. 
 
Aktiva tavlor  
Dokumentkamera och mikroskåp  
Portfolio i förskolan med  
Portfolio på fritidshemmet  
Workshop i Unikum, Klätten.  Pekdator i förskola, 
Pekdator i skola  



Google  
Bilden, fotografiet, dokumentationen och läroplanen  
Skolavtalet och kompensatoriska hjälpmedel  
Skapa med musikvideon  
Språk med IT  
Matematik med IT  
IUP-processen i Unikum -  LPP-Matris-IUP – Blogg  
Dropbox  
Luddes blogg  
 
VARDAGSTIPS OCH ERFARENHETSUTBYTE 

Cecilia rapporterade från Framtidens lärande, Nacka 15-16 maj. Här träffas 
pedagoger från hela landet för att lära och nätverka om just framtiden i skolan som 
inte sällan handlar IT. 
 
Torben rapporterar från Study Visit i Spanien. Skolledare från14 länder studerade 
projektet School 2.0 – A school we want in the 21st century där man genomfört 
omfattande förändringar av arbetssättet genom att införa ICT. 
 

 
Workshop, tips och frågor, ta med datorn 
Förslag till nya IUP och VUP-mallar är inte klara ännu men kommer att skickas ut så 
fort de är upprättade. 
 
TEKNIK OCH UTRUSTNING  
Trådlöst nätverk är nu beställt till nedanstående enheter. Kostnaden läggs på hyran. 
Installationen görs av ÖBO och förväntas vara klar till skolstart. 
 
Solhagen 
Västergård 
Vipekärr 
Minnessten 
Knippla  
 
Investeringar 2012 
Pekdatorer till förskolan  100.000 kr 
Multimediaklassrum   300.000 kr 
Nätverk   100.000 kr 
 
Fördelningen av 300.000 kr för  om inköp av multimediaklassrum är inte klar 
IT-service och Torben kommer att bistå med råd och hjälp med inköp.  
 
 

ÖVRIGT 


