
 

 

 

 

IT-ANSVARIGA I FÖRSKOLAN 

MINNESANTECKNINGAR 2013-04-25 

________________________________________________________________ 
 
Deltagare 
Robert Nordberg - Kaprifolen 
Ylva Brattgård – Vipekärr 
Maria Lilja – Vipekärr 
Sofia Engvall - lärarstuderande 
Sara Brugård - Hälsö 
Lena Olausson - Högåsen 
Sara Emilsdotter - Knippla 
Elllinor Johannesson - Rörö 
Lillvor Gillholm- Björkö 
 
 

 
Lena Hast Gustafsson - Fotö  
Ellinor Karlsson – Kalvsund 
Anna Bensby – Öckerö förskola 
Emil Karlsson – Informationsenheten 
Cecilia Manfredsson – IKT-pedagog 
Torben Ferm – IT-samordnare 
 
Tid 
13.00-17.00 
 
Plats 
Öckerösalen

 
______________________________________________________________________ 

 

FÖRBEREDELSER ”FLIPPAT LÄRANDE”  
Vi har läst artikeln:  
http://appknapp.se/projektplan/APPKNAPPPEKA_projektplan.pdf  om AppKnapp - 
forskningsprojekt om IKT i förskolan. Vi samtalar runt Susanne Kjällanders 
forskningsprojekt om IKT i förskolan i Botkyrka. Vi kommer att följa projektet och ha 
det som referens. 
 
Vi diskuterar filmen IKT-redskap som pedagogiskt stöd i vardagen: 
http://www.youtube.com/watch?v=DU9uli-e05A&sns=em 
Reflektioner: Kan vi också låta barnen få obegränsad tillgång till digitala redskap? 
Kan vi använda oss av pedagogisk dokumentation för att få syn på hur vi fungerar 
ihop med tekniken? IKT-utrustningen borde väl vara en naturlig del av 
läromaterielet. 
 

VERKTYG FÖR PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN 
Kalendarium för vårt utvecklingsprojekt för IKT i Öckerö förskolor. 
 
23 maj   Nyckelpersonsträff 8.00-10.00 

Chefer, IT-ansvariga och specialpedagoger diskuterar 
pedagogiskt innehåll i satsningen 

 
13 augusti   Ö-MEET  
  Kompetensutvecklingsdag liknande den i august 2012 
  Lämna förslag på innehåll på http://todaysmeet.com/OMEET

  
19 september  Nyckelpersonsträff 8.30-16.30 
10 oktober   Nyckelpersonsträff 8.30-12.00 
10 oktober   UNIK MEET Kungsbacka 14.00-18.00 
14 november  Nyckelpersonsträff 8.30-16.30 

http://appknapp.se/projektplan/APPKNAPPPEKA_projektplan.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=DU9uli-e05A&sns=em
http://todaysmeet.com/OMEET
http://todaysmeet.com/OMEET


 

 

VARDAGSTIPS OCH ERFARENHETSUTBYTE 

Vi presenterar pedagogiska och erfarenheter och olika appar för varandra godbitar 
dokumenteras på vår egen blogg www.iktockero.com 
 
Gör en skärmdump: 
Tryck in hemknappen och avstängningsknappen samtidigt. Det du har på skärmen 
blinkar till och lagras i kamerarullen på appen Bilder. 
 
Stäng ner dina appar:  
Dubbelklicka på hemknapen. Håll fingret på en app så att de börjar skaka. Stäng ned 
dem genom att trycka på det röda minustecknet 
 
Pedagogisk dokumentation med iPad. 
http://m.youtube.com/watch?feature=relmfu&v=sX5UgmER3Xk 
 
O:MEET 
Förslag på program under vår kompetensutvecklingsdag O:MEET tisdag 13 augusti 
2013.  Vi använder Todays Meet. Gå in på http://todaysmeet.com/OMEET som är öppen 

en månad och komplettera om du eller kollegorna får fler kloka idéer. 
 

UNIKUM                                                                         
Cecilia rapporterade från Rapport från Unikum i förskolan Väst Trollhättan: 
http://www.grkom.se/download/18.288c99ad136e2f7ef148000157/1335348448980
/14.+Unikum+i+f%C3%B6rskolan+%3B+Britt+Larsson.pdf 
 
Vi behöver definitivt ha ett godkännande från vårdnadshavare att flytta med innehåll 
till förskoleklassen. Det tar man lämpligen upp på avslutande utvecklingssamtalet. Vi 
planerar att ta fram en formulering som man kan använda som ett brev i lärloggen i 
Unikum där föräldrarna svarar om det är OK. Ett enkelt sätt att få en skriftlig 
dokumentation. 
 
Effektmålen – De flesta meddelar att det gått bra att erbjuda alla föräldrar att 
genomföra utvecklingssamtalen med stöd av Unikum 
 
Vi har nu startat en redaktörsgrupp i Unikum för pedagoger i förskolorna på 
Öckeröarna.   
 
Diskussionen om hur vi i framtiden skall använda Pedagogisk planering, Portfolion, 
Blogg och lärlogg fortsätter på 23 maj 8.00-10.00. 
 

ÖVRIGT 
Hemuppgifter till nästa träff blir att titta på filmen Synliggöra barnens perspektiv 
med iPad: http://m.youtube.com/watch?v=kUFlbw6HKNg&feature=relmfu 
 

http://www.iktockero.com/
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