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Anteckningar från mötet 

 Vi presenterar oss för varandra 

 Genomgång av e-strategin (önskemål om att få den utskickad) 

 Hur ser det ut på skolorna när det gäller tillgång och användning av digitala verktyg? 

 

Hgy: Många salar m datorer, just nu har de iPads men behöver fundera på vilka appar som är bra att 

använda sig av samt hur man integrerar dessa i pedagogiken.  Pedagogerna delger varandra hur och 

vad man kan göra under konferenser. 

Sjödalsgy: Det finns datasalar och två klasser som jobbar 1:1 med iPads. De arbetar delvis 

ämnesintegrerat. Någon gång under2014 får resten av skolans elever iPads. Det mesta har fungerat 

bra i användningen av iPads i undervisningen. De ser skillnad på klassen som ”inte var med från 

början”, där det var något svårare att komma igång. IT-pedagogerna har hållit i workshops för de 

andra pedagogerna för att komma igång med paddorna. 

Sågbäcksgy: Lärare har iPads, en del elever. Arbetar med kollegahandledning och formativ 

bedömning, första utvärderingen av projektet på gång. De gjorde halvårsplaneringar och 

utvärderingar, utgick från lägstanivån. De jobbar med gratisappar, Google Drive, 

Inspirationsföreläsningar (Staffan) och workshops. De har även gjort utvärderingar av användandet 

av digitala verktyg. 

Förslag att öppna upp skolan för att visa vad de jobbar med, bjuda in de andra gymnasieskolorna. 

VUX/SFI: Många med funktionsnedsättningar, hörselskador på skolan. Klassrummen har SmartBoard, 

alla lärare har en dator. En lärare har iPad. Det finns även en Epsonprojektor (m. penna). Det finns en 

datasal (som används ganska lite). De saknar skolavtal. Eleverna har inte iPads. 

Det skulle vara bra att få två datorer till klassrummen med hjälpprogram. De önskar få hjälp av oss IT-

pedagoger. Vi kontaktas av Jonas Vig och bjuds in. 

En fråga som kom upp var att en del pedagoger skyller på tekniken när pedagogiken inte fungerar. 

Oftast fastnar de i tekniksnack i stället för att hitta andra sätt att jobba med det pedagogiska. Det 

finns ju oftast IT-tekniker som kan ta den tekniska delen. De har även startat en blogg. 

Ett annat önskemål som kom upp var en ökad samsyn och samverkan mellan skolorna när det gäller 

pedagogik och digitala verktyg, t ex att formulera ”hur en lägstanivå” skulle kunna definieras, vilka 

verktyg kan rekommenderas och har fungerat väl.  

Det efterfrågas samarbete mellan skolorna och att få ta del av/dela med sig av goda exempel på hur 

man använder sig av IT i undervisningen.   
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Om man ska satsa på fortbildning SKA det ligga på dagtid och INTE vara valbart så att det ses som 

viktigt. Det önskas någon gemensam fortbildning, vi lyfter det med Joakim Graffner. 

Vad gäller för skolavtalet för VUX/gymnasiet? T ex Claro Read med OCR, Gustavas ordböcker. Sylvia 

och Michaela kollar upp! 

Onsdagar 15-17 – verkar vara en tid som fungerar för alla att mötas på. 

Förslag på innehåll för kommande möten: 

 Information från BUF (Sylvia och Michaela informerar) 

 Vi delar med oss – att arbeta pedagogiskt med olika digitala verktyg (någon/några av IT-

pedagogerna visar!) 

 Vi fortsätter att diskutera olika sätt att samverka på! 

 

 

 


