
141118: NITIS fö rskölan 

Närvaro: 13 personer 

Presentationsrund eftersom flera var nya i gruppen 

1. Från och med 2016 ska alla förskollärare enligt e-strategin ha tillgång till ett eget IT-verktyg 

(lärplatta eller dator) 

2. Anteckningarna från våra möten ligger på IKT-pedagogernas blogg: 

digitaltlarandehuddinge.wordpress.com  

3. Övrigt att lyfta/frågor från inspiratörerna? En fråga kom om hur man kan skapa spellistor på 

youtube vilket visades. 

4. Minnesanteckningar från förra mötet:  

 Vi gick igenom ideplanket på (http://sv.padlet.com/michaelasti/ideplanket) 

padlet där vi skrev in vad vi önskade ta upp under kommande möten, bland 

annat att ta upp den pedagogiska IT-handlingsplanen som ska skrivas klart 

innan december. Denna ska i första hand göras av förskolechefen, men 

ingenting hindrar att fler kan hjälpa till i skrivandet. Vi diskuterade innehållet i 

den.  

 Igor berättade om sin padlet sida där han önskade att alla samarbetade om att 

lägga ut app-tips: http://sv.padlet.com/NITIS/appar   

5. Information från BUF:  

 Det erbjuds två fortbildningskurser för förskolans pedagoger, men det är 

bråttom med anmälningarna. Den ena som erbjuds är för alla och har som 

inriktning hur lärplattan kan användas i det pedagogiska arbetet med barnen 

(APD). Den är den 3/12 och måste anmälas till så fort som möjligt! Den andra 

är i första hand till för IT-inspiratörerna och är en kurs i kollegahandledning. 

Det kommer att vara tre kursdatum och de två första är den 11/12 och 12/12. 

Anmälningar görs till: buf-it-pedagog@huddinge.se  

 FAQ-frågor och svar kring PUL kommer att sammanställas och läggas 

tillgängligt på ikt-pedagogernas blogg 

 Information om SETT-mässan som kommer att gå av stapeln i april. Anmäl er 

så fort som möjligt om ni önskar gå på föreläsningar eftersom konferens 

biljetterna tar fort slut! 

 Michaela visade två appar: Pocket lists, en app där du kan göra listor och 

bocka av vartefter du är klar. Den andra appen var Video Star, ett videoverktyg 

där man kan leka mycket med bild och rörelse med barnen. Michaela visade 

också hur man kan jobba med små barn och programmering/kodning, med en 

liten robot som heter Bee-Bot. Här hittar du det lilla biet: 

http://www.hos.se/produkter?searchQuery=Bee-bot  

6. Nästa möte:  

 Den 15 januari 2015 klockan 14.30-16.30 

 Vi kommer att jobba med det som vi kom överens om på sista mötet: jobba i 

smågrupper där vi delar med oss av arbeten som pågår/har gjorts samt andra 
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tips och idéer, med fokus på områdena matematik, språk och pedagogisk 

dokumentation. Varje grupp väljer ut en sak som ska visas för hela gruppen. 


