Anteckningar från referensgruppens möte 12-08-07
1. Fastställande av agendan
2. Presentation av deltagarna
3. Mötesanteckningar
4. Målsättning för referensgruppen
5. Former för referensgruppens arbete
6. Konkreta frågor för referensgruppen
7. Kommunikationslösning för referensgruppen
8. Övriga frågor
9. Nästa möte

Närvarande
douglas.potter@kungalv.se
hans.nilsson@taby.se
klas.minnbergh@cadcoordinator.se
mans@sli.se
staffan.hagnell@iis.se
Förhindrade
joakim.norback@kjnc.se
marcus.ander@gleerups.se
per.brahm@learnify.se
anna.jogrenius@liber.se
rickard.vinde@svenskalaromedel.se
mats.gahnstrom@vasteras.se
mikael.fallmo@stockholm.se

Skolfederation.se
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www.skolfederation.se

Uppdragspunkter
Datum

Ansvarig

Uppdragspunkt

12-06-27

Staffan

Ordna mejllistan refg@skolfederation.se

12-06-27

Staffan

Sänder ut aktivitetslistan till referensgruppen

Klar

12-06-27

Alla

Kommentera och komplettera aktivitetslistan
innan nästa referensgruppsmöte i augusti.

Klar

12-08-07

Staffan/
Gabriella

Uppdatera aktivitetslistan enligt synpunkter på
dagens möte.

1

Fastställande av agendan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Status

Val av mötessekreterare
Anteckningar från föregående möte
Evenemang
Referensgruppens roll och styrning av federationen, fortsatt diskussion
Övriga frågor
Nästa möte

Val av mötessekreterare
Mötesdeltagare uppmanades att anteckna på mötesplatsens kollaborativa
anteckningsyta. Staffan renskriver därefter anteckningarna.
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Anteckningar från föregående möte
Inga synpunkter på anteckningarna, vilka nu publiceras på webbplatsen.
Fortsättningsvis är det lämpligt att då mötesanteckningarna sänds ut även
ange att synpunkter önskas inom en vecka varefter anteckningarna
publiceras om inga synpunkter av principiell karaktär inkommit.

4

Aktivteter hösten (underlag finns)
Mötet gick igenom den utsända aktivitetsplanen för hösten.
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Sammanfattningsvis ansåg mötesdeltagarna att aktivitetslistan för höstens
kommunikationsaktiveter bör justeras något, från en allmän pedagogisk
diskussion om digitala läromedel till att fokusera mer på federationens egna
kärnfrågor. Det finns redan andra fora för diskussioner och inspiration kring
1-1 och datorer i undervisningen, t.ex.:


http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/



http://pedagogstockholm.se

Aktivitetslistan bör även omfatta teknisk ”how to” dokumentation riktad till
en teknisk målgrupp.
Aktivitetslistan gicks igenom och följande noterade:
Evenemang
Seminariet den 25 sept bör omfatta följande punkter
1. Hur kommer man igång och blir medlem
2. Inspiration för användning av digitala lärresurser
3. Personlig integritet och PuL-frågor
4. Diskussion om vad vill vi att federationen ska vara
PR-löpande
Det är viktigt att PR lyfter ”verkstad”, de goda exemplen och vad som behövs
för att komma i gång.
Webb
Tveksamheter framfördes kring lämpligheten av att recensera olika digitala
läromedel och plattformar! Mötet var enigt om detta ligger utanför
federationen. Skolor/huvudmän väljer utifrån den egna verksamhetens
behov och var man befinner sig avseende digitalt lärande. Vid upphandlingar
tar man alltid in synpunkter från andra användare av olika system. Det finns
också gott om recensioner via andra kanaler. Aktiviteten bör därför strykas
ur aktivitetsplanen.
Nyhetsbrev
Bra ambition med ett nyhetsbrev varannan vecka.
Produktion av material
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Vilken roll medioteken har är mycket olika bland kommunerna, varför
målgruppen bör ses över.
Enkäter
Även naturligt att sända enkäter till de som begärt att få mer information om
Skolfederationen.
För det fall det görs en djupare undersökning om ”skolans vardag ser ut
gällande användning av digitala läromedel” vore det bra om referensgruppen
hjälpte till med att utforma enkätfrågor.
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Referensgruppens roll och styrning av federationen,
fortsatt diskussion
Diskuterades inte på detta möte, men är tillsvidare en stående punkt.
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Övriga frågor

7

Nästa möte,
Nästa fjärrmöte hålls 21 augusti kl 10.00-11.00 på
https://kungalv.adobeconnect.com


Agenda – Fastställande av den då reviderade aktivitetsplanen för
hösten, seminariet den 25 september m.m.

Fysiskt möte på .SE i Stockholm den 14 september, kl 10.00-15.00.
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