
NITIS
Emaze - skapa bra och fungerade presentationer. Skapa ett användarkonto - 
emaze.com kommer klassen att kunna ha samma e-postadress?
Geocaching - skattkarta med gps. Etik och moral. Byteshandel. Info på nätet
Föregående möte: 
Hur gör vi med apple-id? Fortfarande frågetecken från deras sida. 
AFK på Östra gymnasiet. Pedagoger från hela landet i it-nätverk.  
Show and tell - likvärdig Sett-mässan, kommer att ske måndag vecka 44. 
Från Förskola till vuxenstudier. Workshops, föreläsningar och dyl. Scratch, 
notespeakers, bygga app med elever etc. Huddinge gymnasiet. 
Kollegiehandledning - Carperio håller i utbildningen. Tre heldagar. Rektor bör 
vara med. Vilka verktyg behöver man? Inrikting IKT. Vilka kan gå? IT-
inspiratörer och förstelärare är tanken just nu. Kostar vikariekostnad. 
Troligtvis till hösten. Info kommer inom kort. 
Into words, läslogg och se bokstavsljuden är de appar som du kan komma åt 
som appar genom ERlevdata.
Molntjänster diskuterades. 
titanpad.com
Länk till nedladdning och anteckningar finns på bloggen.
Utvärdering av Svenska djur, Kunskapsplattan: Majoriteten av de som testat 
är jättenöjda.( sökis.se en portal för sökningar utan reklam med chattsystem.) 
Pedagog Huddinge - Anna Viklund är ansvarig. Vill gärna veta vad som sker 
på skolorna för att kunna skriva om detta på sidan.
Inspiration: Ann från Edboskolan delar med sig. 
IKT - vad är det? Vad handlar om? Från konsument till Producent av 
kunskap. Delaktighet. De sex-era: 
Producera: (skapa eget material, skapa tjänster, skapa nya möjligheter 
tillsammans.) Hopscotch, Google drive, Wikimini, iCloud. 
Publicera: (Viktigt på riktigt, Sharing is caring, Krav på hur du publicerar) 
Creativ Commons, Wikimini, Moobis, Weebly, bibblis.se, Wordpress 
Konsumera: Fri kunskap - demokratiseringsprocess, Krav för hur du 
konsumerar. 
Kommunicera: Vygotskij kunde aldrig ana..., Samskapande och proximal 
utv.zon, Vad, när, hur, och med vem/vilka som helst, Alltid mitt i processen, 
Olika plattformer för olika syften.

http://emaze.com
http://titanpad.com
http://S%C3%B6kis.se
http://bibblis.se


Individualisera: Kunskap på olika sätt, på olika platser, med olika verktyg i 
olika takt. (iSkolor, Sveriges skolor på iTunes U) iTranslate, Nomp, Into 
Words, iBooks. iVoice.
Visualisera: Göra kunskap tillgängligt genom olika representationsformer, för 
att tillgängliggöra kunskap för alla och skapa en större upplevelse. Ger fler 
dimensioner till lärandet.
Presenterade lika sätt i det pedagogiska arbetet med några av de vanligaste 
apparna. 
Info från Buf: Hann vi inte med den här gången.
Övrigt:
Inför nästa möte, hitta en lösning för konton och lagring med iPads!!
Hur kan kommunen lägga ut en IT-satsning utan att se till att hjälpa de skolor 
som ligger efter med de resurser som krävs? Utan riktlinjer kommer skolorna 
se olika ut. Mer riktlinjer och framförallt, HJÄLP till med inköp av datorer och 
iPads! = Likvärdig skola!!
Datum för nästa möte: Förslag på några olika tillfällen kommer på mailen. Det 
blir en länk där man klickar i alla förlag som fungerar för dig.
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