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Mathias från Östra gymnasiet önskas välkommen 

 Önskemål om att vi pratar om BETT, Stava Rex/Spell Right,  

 Spell Right och Stava Rex; finns det en kommunlicens? Det är grundskolorna som har 
licensen. Men gymnasierna har fått tillgång till elevsiten. Hur får man tillgång till Spell Right? 
Vi kollar upp detta och återkommer. 

 Sprint-elever (skolintroduktion)- vad finns det för stöd/talsyntes för dem? Förslag: Claro read 
+, Into Words som finns som app, webb och program för PC och Mac. SFI får Softogram 
installerat. 

 Kompetensutbildning BFL (formativ bedömning) och IKT till våren: vi önskar förslag på 
önskemål. Sylvia har skickat förfrågan till Christian Lundahl om vad en föreläsning kostar. 
Även tankar om att ett utbildningspaket skulle kunna sättas i hop i formativt arbetssätt. Frågan 
ställdes till pedagogerna hur de ser att det kunde se ut. Önskemål är att utbildningen utförs i 
formativa former för att prova på själv och ser det utifrån elevperspektiv.   

 Annat önskemål är att åka på studieresa till Danmark och besöka skolor som är papperslösa. 
Vi diskuterar hur det ser ut på skolorna, vilket är otroligt olika. 

 Information från BUF: Kollegahandledning; vi behöver veta omgående vilka som kan gå. 

 Office365/GAFE, projektet är något försenat. 

 Central styrning av apple-id - volymlicenser. Det är inte klart än, vilket inspiratörerna tycker är 
katastrof. Det skulle behövas en central styrning och detta är en prio 1-fråga! 

 Huddinge Visar- vi tittade på anmälningssiffrorna 

 Information om projektet ITiU; vad händer nu? Vi berättar om LIKA 

 Övriga frågor: Uppkopplingen är svajigt - när förstärks det? Det verkar vara problem hos alla. 
Guest-nätet är bättre. Det måste vara enkelt och tillförlitligt. Enkelt är det men absolut inte 
tillförlitligt… Kristoffer berättade på IT-teknikermötet att nätet ska byggas om. 

 Önskemål om att vi lägger ut våra öppna utbildningar på Schoology. Det är inte många 
anmälda från gymnasierna eftersom de inte visste om dessa... 

 Berndt visar Softogram 3 december 

/Michaela 


