
 

 

 

 

IT-ANSVARIGA I FÖRSKOLAN 

MINNESANTECKNINGAR 2013-01-28 

________________________________________________________________ 
 
Deltagare 
Robert Nordberg - Kaprifolen 
Sara Brugård - Hälsö 
Ulrika Bryngelsson - Högåsen 
Margret Hammar- Brattelyckan 
Maria Forsberg - Heden 
Sara Emilsdotter - Knippla 
Ellinor  Johanneson - Rörö 
Lillvor Gillholm- Björkö 
 

 
Ellinor Karlsson – Kalvsund 
Cecilia Manfredsson – IKT-pedagog 
Torben Ferm – IT-samordnare 
 
Tid 
15.00-16.30 
 
Plats 
Lejonet

___________________________________________________________________ 

 

VARDAGSTIPS OCH ERFARENHETSUTBYTE 
Vi hälsar Maria Forsberg från Heden välkommen, går laget runt och delger varandra 
erfarenheter från vår vardagsverksamhet med pekdatorn och övrig IT-utrustning. 

Cecilia påminner om att ständigt besöka www.iktockero.com och att FÖLJA.  

 

Då får du e-post varje gång någon gör ett nytt inlägg på bloggen. 

Sara funderar på om vi skulle kunna ha en blogg/hemsida för oss pedagoger i förskolorna på 
öckeröarna. Den skall inte vara officiell. Alternativ kan vara sluten grupp på Facebook, 
Google Drive, Unikum. Vi funderar på saken till nästa träff. 

Ulrika visar filmer som hon och barnen producerat i iMovie  

http://www.iktockero.com/


 

 

iTunes presentkort finns att köpa i vissa varuhus, stormarknader och butiker. Det som blir 
komplicerat är de som inte tar rekvisition och fakturerar. Då får man göra ett privat utlägg. 

Önskar ni en Workshop på din förskola kan du boka det med Cecilia/Torben. Det kan vara 
blogg, Unikum, pekdatorn eller nåt annat – kort eller långt, hela arbetslaget eller några 
utvalda. Hör av er. 

 
Flera frågor rör hur man kan använda arbetslagets utvecklingsplan och skriva in i en  
Pedadgogisk planering i Unikum. Sara påminner om att man måste Slå på funktionen 
Pedagogisk planering för sin förskola för att det skall fungera 
 
Lena H G har skickat med frågan om Grupportfolio snart blir möjlig. Cecilia och 
Torben tar med frågan till Unikums användarträff nästa vecka. Torben tror inte att 
det är utan orsak som Unikum står emot påtryckningarna om detta. Portfolio är en i 
grunden individuell metodik.  
 
Ulrika berättar att det på hennes avdelning endast publicerar föräldrabrevet på 
bloggen i Unikum, inga papper inga mejl.  
 
Alla meddelar att man är igång med utvecklingssamtal i Unikum i någon form och 
kommer att nå målet för förskolan.  
 
Nästa träff blir det särskilt fokus på hur man kan arbetat med pedagogisk planering. 
 
TEKNIK OCH UTRUSTNING  
Vi disponerar 250.000 kronor för centrala IT-investeringar. Att fördelas över hela 
förvaltningen. Hur är inte beslutat. 
 
Utbyggnad av rådlöst pedagogiskt nätverk på förskolorna fortsätter. Status beskrivs i 
nedanstående uppställning. 
 
 



 

 

 
 
ÖVRIGT 
Vi har en ny hemsida. Den gamla informationen flyttas successivt över av 
webbredaktör Anders Gustafsson (nämndsekreterare). IT-ansvarig lämnar som 
tidigare uppdateringar till Görel Sjöström. 

 

Enhet Bredband Serveråtkomst Trådlöst Notering 

Rörö ADSL 

Nej 

Ja, egen enklare anläggning 

IT-service avvaktar 
besked från 
BUFavseende k 
ostnad 30.000 för 
att installera, 3 
uttag. 2 AP hyrs av 
Öckerö nät. Ok från 
fastighetsägaren. 

Knippla ADSL 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
? 

Hälsö förskola ADSL 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Hälsö skola ADSL 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Västergård ADSL 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Solhagen ADSL 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Brattelyckan ADSL 
Ja 

Ja, egen enklare anläggning 
Ingen åtgärd 

Bratteberg Fiberoptik 

Ja 
AP-Trapeze hyrs av Öckerö 
Nät 

Uppgradering pågår. 
Idrottshallen läggs 
till. 

Minnessten ADSL 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Ankaret Radiolänk 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Kompassen Fiberoptik 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Högåsen Fiberoptik 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Kalvsund Speciallösning  
 

Ja, egen enklare anläggning 
Ingen åtgärd 

Heden Fiberoptik 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Bergagård Fiberoptik 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Kaprifolen Fiberoptik 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Vipekärr Fiberoptik 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 

Fotö  ADSL 
 

Nej?  
Avvakta 
ombyggnation 

Gymnasieskolan Fiberoptik 
Ja AP-Trapeze hyrs av Öckerö 

Nät 
 


