140319_ IT-nätverksmöte Gymnäsiet It
IT-inspirätörer
Föregående protekoll:
– e-strategin är inte känd hos alla rektorerna samt är svår att hitta på insidan. Vi lägger
den på vår blogg
– Pedagog Huddinge är på gång och kommer att publiceras under våren, dock osäkert
vilket datum. Önskemål om att e-strategin läggs där så att den blir lättillgänglig.
Information från BUF:
– Kort information om Huddinge kommuns tre fokus områden; IT i Undervisningen,
kommunikation och matematik. Vi återkommer när vi vet mer.
– Kollega handledning kommer att erbjudas till IT-inspiratörerna, eventuellt den här
terminen, men mest troligt är att det blir på under höstterminen. Utbildningen är på tre
dagar och i Caperios regi.
Inspiration: Marie och Andreas (Sjödalsgymnasiet)visade vilka appar som de har
använt med eleverna och hur:
– Prezie
– Explain everything
– Socrative
– Tidslinjer
– NE skola
– iCabMobile: för att föra över dokument mellan din iPad och Portalen (Learn
Point/l'ecole)
– SoundCloud: Spela in Podradio, samtal mm. Det går även att lägga in kommentarer,
precis som i skrift. Vid uppgifter kommer alla till tals och alla blir lyssnade till
– Skolappar.nu
– Webbstjärnan: att nå utanför skolan
– Egen blogg där alla i klassen ligger: sabet11c.se
– Google Drive: dela dokument, skapa formulär, utvärderingar
Alla personal fick Mac innan sommarlovet ´13 och det hölls en kort utbildning. I
utbildningen introducerades SAMR-modellen, vilket har hjälpt dem i sitt tänkande i det
digitala tänkandet kring IT i undervisningen.
De visar i sin presentation olika appar som de använder med sina elever:
De jobbar ämnes integrerat i klasserna. De ser att bloggen är det som har betytt mest i
arbetet
Samverkan skolorna emellan
– fortsatt diskussion:
Sjödal och Sågbäck har träffats vid ett tillfälle ca 1 1/2 h: "vad har vi gjort och hur"
diskuterades. Det som känns mest problematiskt är att hitta gemensam tid och forum
och därför kom frågan upp om det ska skapas ett gemensamt digitalt mötesforum där
diskussioner etc. kan ske; exempelvis på Schoology.
Övriga frågor:
– Diskussion om att det bör göras en inventering av kommunlicenser och vilka program
som inte används. Hur görs en inventering bäst för att få reda på vad som används? De

program som finns på grundskolan bör kanske finnas även i gymnasiet då eleverna är
vana att använda dessa. Det kanske går att skapa stödprogram som "paket" att köpa till
varje skola?
– Appar, borde kunna skjutas ut centralt i ett "kommunpaket". Kan man lösa det med att
skapa ett kommun kreditkort, i nuläget tillåter ekonomikontoret det. Med presentkorten
förlorar man otroligt mycket då eleverna har
Nästa möte:
– Diskutera fram ett dokument i hur det har gått i implementeringen av iPads på
skolorna: fallgropar och goda råd
– Beslut om datum för nästa möte görs i Schoology
– Helene och Staffan Adner inspirerar!
BESLUT:
– Vi lägger e-strategin på vår blogg
– Fråga: ska inte Vux vara med i ITiU-projektet? Vi kollar med Peter
– Hur kommer det sig att gymnasierna inte är medräknat i kommunövergripande licens?
(Elevdata)
– Vi mejlar ut användarnamn och lösenord till elevsajten.se till alla
– Går det nu att gå in i/redigera/flytta dokument från iPad i edWise?
– IT-avdelningen måste uppdatera programmen hos Vux

