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IT-ANSVARIGA I FÖRSKOLAN 

MINNESANTECKNINGAR 2013-02-26 

________________________________________________________________ 
 
Deltagare 
Ylva Brattgård – Vipekärr 
Sara Brugård - Hälsö 
Maria Forsberg - Heden 
Sara Emilsdotter - Knippla 
Ellinor Johanneson - Rörö 
Lena Hast Gustafsson - Fotö  
Ellinor Karlsson – Kalvsund 

Anna Bensby – Öckerö förskola 
Cecilia Manfredsson - PIMexaminator 
Torben Ferm – IT-samordnare 
 
Tid 
15.00-16.30 
 
Plats 
Lejonet

 
______________________________________________________________________ 

 

VARDAGSTIPS OCH ERFARENHETSUTBYTE 
 
Apptips - Aviary för bildredigering med symboler som kan användas för att 
avidentifiera kamrat på bilder i portfolion. 
 
Det finns en önskan om en blogg/hemsida för oss pedagoger i förskolorna på 
Öckeröarna. Den skall inte vara officiell. Ett alternativ kan vara sluten grupp på 
Facebook, Google Drive, Wordpress eller Unikum? Vi börjar med att skapa en 
redaktörsgrupp för i Unikum för IT-ansvariga. 
 
Följ bloggen www.iktockero.com  
 
Vilket är nästa steg för IKT-utvecklingen i Öckerö förskolor? 
Alla skriver ned sina tankar och önskningar på 
 www.todaysmeet.com/Itforskola Sidan är öppen till 26 mars 
 

 
 

http://www.iktockero.com/
http://www.todaysmeet.com/Itforskola


 

 

UNIKUM                                                                         
Cecilia och Torben ger en kort rapport från Unikums användarträff. 
 
Vi visar hur man kan skriva in arbetslagets utvecklingsplan och använda i en 
Pedagogisk planering i Unikum. Flera förskolor i kommunen har redan gjort egna. 
Man kan tilldela en sådan planering till en eller flera barn. 
 
Portfolions rubriker 
Det finns en utbredd önskan om att använda läroplanens rubriken; Normer och 
värden,  Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem etc 
Som administratör kan man byta ”rubrikerna” i portfoliomodulen fungerar. 
Stå i läge för hela förskolan och lägg till och ta bort längst ned på sidan. 

 
 

 
 
Hur gör vi med föräldrar som inte vill att deras barn skall vara med i Unikum? 
I de fall föräldrar i förskolan absolut inte vill att deras barn skall vara med på bild 
eller dokumenteras skall respekteras. Då finns endast barnets namn med på 
grupplistan. Om föräldrarna inte är intresserade av att delta på Unikum men inte 
misstycker att vi använder det som verktyg. Kan vi mycket väl göra så. 
 
När elev går över till förskoleklass skall vi ha ett godkännande från föräldrarna att 
informationen får följa med. 
 


