2020-12-08 Samverkan och fortsatt stöd för skolans
digitalisering
Frågor från chatten

Varmt välkommen! Vi publicerar presentationerna efter seminariet på webbplatsen:
https://www.skolfederation.se/2020-12-08-centralt-stod-for-skolans-digitalisering/
För att svara på mentifrågorna går du till menti.com och slår in koden: 86 29 78 8. Du svarar i egen
takt och det är möjligt att svara under hela dagen.
Här finns även diskussionsfrågorna: 1) Vad är viktigast för er att göra under 2021 för att förbereda sig
för DNP - utveckla hanteringen av digitala läromedel - utveckla hanteringen av appar 2) Hur kan ni
som huvudmän bäst samverka kring dessa frågor under 2021?
Absolut, mkt klarsynt!
Vart kan man ta del av resultaten från tidigare seminarier?
Kika här: https://www.skolfederation.se/samverkan-2/
Synd att man inte kan välja fler alternativ om önskade seminarium i vår
Kommer denna presentation att publiceras? Den kan var bra för att återberätta för kollegorna om vad
vi har sett under seminarierna.
Det går jättebra att lämna fler förslag på ämnen för våren här i chatten!
@-- - ja, vi publicerar alla presentationer här: https://www.skolfederation.se/2020-12-08-centralt-stodfor-skolans-digitalisering
Tack!
Även möjligt att ge egna förslag på frågor att ta upp under våren i mentipresentationen!
Jag hade gärna sett att de delar av seminarierna som inte är gruppdiskussioner hade spelats in.
kommer skolfederations attributprofil uppdateras för att reflektera förändringarna i ss12000?
Håller med --!
Får vi presentationsmaterialet senare?
@-- - ja allt material publiceras på webbplatsen: https://www.skolfederation.se/2020-12-08-centraltstod-for-skolans-digitalisering/
Hej! Jag saknar SIS i bilden med aktörer. Finns det ett samarbete där? Tänker närmast på SS12000
standarden
Vi har ett samarbete med SIS och varit aktiva i arbetet med SS12000. Det var nog en miss att vi inte
fått med det i bilden. Tack för att du såg det!
Angående attributprofilen och SS12000 så har SIS redan påbörjat för att harmonisera de två. TK450
AG4 med -- som ordförande jobbar med frågan.
Hur gör man för att löpande kunna ta del av resultaten från de 7 områdena?

Hur kommer Skolverket göra för at fånga upp huvudmännens behov?
Hur planerar ni att mäta måluppfyllelsen?
Hur planerar ni att mäta måluppfyllelsen hos skolhuvudmännen?
Skolverket är mycket tacksamma för sammanställningen!
Ungefär hur många på verket kommer att jobba med detta?
Sektorsansvaret påverkar hela myndigheten därför är frågan svår att besvara.
Tack för alla svar på mentifrågorna! Fortsätt gärna svara under dagen.
Har Skolverket (eller någon annan) en uppfattning om hur mycket svensk skola lägger ner på att driva
sina digitala system.
Det sägs ju att vi i Sverige köper lite läromedel i jämförelse med våra noridiska grannar. Men hur
mycket läggs på den infrastruktur som krävs för att kunna administrera detta digitalt. Ink register,
någon som vitlistar appar m.m.
Är det så att pengarna går åt till administration och inte till själva läromedlen. Skulle vara intressant att
se detta i en jämförelse med hur det ser ut i våra nordiska grannar.
https://media.swedishedtechindustry.se/2020/05/Swedish_Edtech_branschrapport_2020.pdf
Den senaste uppföljning Skolverket gjorde finns här:
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2020/huvudmannens-arbete-med-skolansdigitalisering?id=6639
Men Skolverkets uppföljning har få frågor om kostnader.
Jag kommer dessvärre lämna mötet strax - stort tack för väl genomförda seminarium under hösten!.
Har ni inspel och tankar kring vad vi som branschorganisation kan göra för att underlätta arbetet med
digitala ekosystem - hör gärna av er! En del av det vi gör syns på vår webb och på
https://www.edtechkartan.se/
Tack för att jag fick vara med, jag behöver tyvärr också lämna. Jag tar gärna emot frågor eller tankar
kring nya överenskommelsen men självklart är ni välkomna att kontakta mig i andra frågor gällande
digitalisering och skola. Ni når mig via --, på Linkedin eller andra sociala kanaler.
Jag behöver lämna mötet nu. Vill passa på rikta ett stort tack för den insats ni gjort under året. Mycket
bra initiativ. Ser fram emot att ses 2021.
Behöver tyvärr lämna. Tack för idag.
Har tyvärr inte möjlighet att vara med efter pausen, stort tack för dessa möten, de har varit guld!
Tack för idag och ser fram emot en fortsättning nästa år.
Hejdå!
Tack!

