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digitaltlarande.wordpress.com 

 

Kom ihåg att höra av er om ni inte kommer, så vi inte sitter och ha köpt massor av fika som ej blir 

uppätet. 

 

Ann HJ öppnar en sluten FB-grupp där dialogen kan fortsätta även utanför mötena.  

 

Tänka på att ha effektiva möten och lägga tid på rätt saker.  

 

http://svenska-djur.se 

Förlängd provperiod (Michaela har skickat utmail om detta idag). Kollegorna kan använda 

koderna vi fått under provperioden för att kunna testa också. Kommer att fungera en månad från 

och med idag.  

För att få en licens måste rektorerna godkänna att ta det från sin budget. 

x kr per barn för tillgång till både Svenska djur och Världens djur.  Varje skola behöver gå ihop 

för att få detta pris, som gäller kommunlicens. 

Om varje skola för sig skaffar blir det en skollicens och ett annat pris.  

 

Kan vi få en testperiod på Nomp, för premiumkonton? 

Michaela kollar upp. 

 

Hur gör vi det bra med provperioderna? Hur gör vi det så att personalen känner att de får tid och 

tillfälle att testa?  

Tips: Be om att få använda en stund på ett APT. 

 

Kollegahandledningen 

Kurs i handledande samtal med IT som grund, via Caperio i samarbete med BUF.  

Erbjuds till just IT-inspiratörerna. Kursen är uppbygd utifrån forskning.  

 

Dag 1+2 

8-9 september  

Lokal: Folkes, Gula rummet 

Tid: 9-16 

 

Dag 3 

Bestäms i gruppen 

 

Dag 4 

Diskuteras med gruppen och förvaltningens IT-pedagoger 

  

Dag 1 - Vad är kollegahandledning? 

• Bakgrund, metoder och färdigheter för framtiden 

Roller vid handledning  

Kommunikation för utveckling 



 

Dag 2 - Hur lär vi? 

• Skapa och utvärdera lärande aktiviteter. 

• Hur bygger vi tillit? 

• Hur vill jag handleda? 

• Utmaningar och lösningar 

  

Dag 3 - Den lärande aktiviteten 

• Framtidens lärande 

• Handledarens verktygslåda 

• Handlingsplan för handledning 

  

Dag 4 - rektorerna ska med 

Rektorerna och IT-inspiratörerna bygger något gemensamt som de tar med sig tillbaka och arbetar 

vidare på ute på skolorna.  

 

Planering av hösten 

Inspiration i workshopsformat baserat på teman.  

Informellt nätverkande för tips i mindre grupper. 

Gemensamt skapa en kommunbas med tips och idéer. 

Göra planeringar tillsammans.  

Kvalitetssäkring - hur gör vi? 

(Ann HJ skickar ut den kvalitetssäkring som Edbo gjorde förra året.) 

För att samla den kunskap vi kommer fram till i gruppen, ex. om vi kommer fram till vilka fem 

skrivappar som är bra, så kan vi lägga ut det under separat flik på digitaltlarande-bloggen. På det 

sättet kan kollegor också hitta dessa tips, som är kvalitetssäkrade av gruppen.  

 

Huddinge kommun har en E-strategi (E-strategi inom utbildningen 2013-2016). Läs den.  

Där står det bland annat att det ska finnas en organisationsmodell på varje skola för arbetet med 

digitaliseringen under 2014. 

 

Hur tänker kommunen kring rektorernas IKT-kompetens och satsningar på det? 

 

Nästa möte: 19/11 kl. 15.00 

Michaela bokar rum och bjuder in via mail.  

 

Kom ihåg:  

Huddinge visar, mån v. 44 

Pedagog Huddinge - pedagoghuddinge.se (sprid!) 

 

Vid tangenterna // Fröken Ann 


