
140205_Minnesanteckningar NIT 

Minnesanteckningarna läggs på Bloggen: http://digitaltlarandehuddinge.wordpress.com  

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom; diskussioner om hur tiden ska räcka till för IT-

inspiratörerna, vart ska den tas ifrån? Det är viktigt att ta upp detta med sin chef då IT-

inspiratören ska vara en länk mellan skolan och den här gruppen. 

2. Diskussion kring apple-id/klass och vad som är ok. Det är delade meningar om vad som är ok, 

men vi fortsätter som vi har gjort till det kommer andra direktiv. 

3. Info från BUF:  

 #afkHuddinge kommer att genomföras på Östra gymnasiet den 14 och 15 februari, 

där pedagoger från hela Sverige träffas för att nätverka och lyssna på föreläsningar. 

Anmälan sker genom Skolvåren. 

 ”Show and tell” kommer att genomföras måndag v.44. Det blir föreläsningar, 

workshops, montrar mm. 

 Kollegie-handledning: Några kommer att gå kurs nu, därefter utvärderas den om den 

är bra. Om så är fallet utbildas fler, eventuellt nätverket. 

 Kommande möten 9/4. Vi diskuterade 4/6 och fler tyckte att det var för nära inpå 

skolavslutning då betyg ska sättas mm. Även ELIT har sin avslutning den dagen. Sylvia 

och Michaela återkommer med förslag på ny dag. 

4. Går det att få skolavtalets program som appar ex ”Little Bridge”? Sylvia och Michaela kollar 

upp det. 

5. Krister lyfte frågan om vilken moln-tjänst som de andra tyckte var bäst att använda. Dropbox 

används av många, det som är viktigt att tänka på är vad man lägger där (PUL)- använd det 

sunda förnuftet. 

6. Michaela presenterade www.svenska-djur.se och http://varldens-djur.se/ som vi har 

möjlighet att testa under en månad. Hör av dig till Sylvia eller Michaela för att få kod för att 

logga in. Efter en månad ska det utvärderas för att se om det är värt att teckna kommunavtal. 

7. INSPIRATION:  

 Iréne P visade appen Showbie: Logga in som lärare eller elev. Gå in på webb-sidan 

och skapa konton. Dela mellan lärare och elev. Kommunicera med text, bild eller ljud. 

Du kan nå hela klassen eller en enskild elev. Eleverna kan inte läsa varandras arbeten 

utan det kan endast lärarna göra. Går även att använda på datorn. Läraren kan rätta 

och ge feedback direkt i elevens text. Se även filmen på bloggroll! 

 Jakob J visar e-böcker: Bookcreator är mycket bra att starta med när man får iPads. 

Det går lätt att dela böckerna med andra. Han visade även en bok som han har gjort i 

iPaden och ett program som heter  CBB, Creative BookBuilder. Där har han samlat 

allt det han tycker är viktigt att tänka på när man jobbar med e-böcker i skolan. Länk 

till boken: https://www.dropbox.com/s/842o3w4nbu3jxm3/Eboken.epub 

8. TIPS:  

  www.bookis.se är en e-boks bibliotek där skolan kan samla alla sina producerade 

böcker. Det kostar 7250 kr per år.   

 http://titanpad.com/ är ett program som är bra att ha när det är grupparbete. Alla 

kan skriva i samma dokument och det blir olika färger beroende på vem som skriver. 
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9. Nästa mötes inspiratörer är Linus och Jenny! 

Tack för ett givande möte och glöm inte att dela med er till era kollegor! 


