2021-02-17 Hantering av appar del 1 - Workshop
Frågor från chatten

Har vi en definition för "app"? Kanske missade det innan...
AppStore har ju själva börjat jobba mer med att visa vad olika appar samlar för info, det är en bra
fingervisning!
Webbtjänster, appar, program allt ingår i den bedömning vi gör
Appar laddas ner från från Playbutiken eller APPStore
Vi kallar det digitalaverktyg. Appar och andra verktyg där inloggning krävs eller data sparas.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sa-valjeroch-varderar-du-digitala-larresurser#h-Digitalalarresurserettbrettsamlingsbegrepp
Precis, vi använder Skolverkets definition tycker jag eftersom det är vad vi behandlar...
Är inte helt nöjd med den definitionen men den diskussionen får kanske bli till ett annat tillfälle
Jag tycker att Höganäs har en bra process för hantering av appar där kommunjuristen också är
involverad. En kontaktperson skulle kunna vara --.
I Skolon finns det ca 3000 digitala lärresurser. Alla leverantörer är inte med där, men jag tror att de
flesta är det nu för tiden. Låt säga att det finns 5 000 digitala lärresurser som vi använder i Sverige.
Om alla ska granska dessa och skriva PUBA med leverantörerna kommer det ta en enorm
sammanlagd arbetstid för kommunerna. Detta måste går att göra mer effektivt via nationell
organisation. För det handlar ju även om att löpande bevaka resurserna då de ju även ändras över
tid.
Vi upplever att många leverantörer utgår från SKR´s mall gällande Pubavtal men har gjort egna
justeringar, både tillägg och tagit bort delar vilket gör att man ändå måste lusläsa. Vad är då vitsen
med en mall?
Vi samlar bara in info men utgår alltid från kommunens PUBA (som baserar sig på SKR:s).
Google Analytics är något man också bör vara uppmärksam på!
Ang. SKR:s mall. Här har vi påbörjat ett jobb gällande digitala läromedel, gått igenom hur man tolkat
mallen och vilka justeringar som gjorts - för att hitta gemensamma nämnare, hur mallen faktiskt ska
tolkas så att den inte tolkas och används olika. Ffa hur instruktionsbilagan ska se ut.
Vad menar du med att man skall vara uppmärksam på Analytics, --? Blev nyfiken har just börjat testa
det.

Gemensamt Bedömningsstöd med exempel på icke godkända appar är önskvärt. Tveksamma fall och
solklara fall med motiveringar. Likt Skolverkets bedömningsstöd i olika ämnen. I nationella prov
bedömningar för F, E, C, A.
Jag tror att det är bra med en arbetsgrupp som jobbar fram förslag och sedan skickar det till
referensgrupp för återkoppling på det som är framtaget…
De pedagogiska ögonen behöver också finnas med! Eller att "juristen" behöver förstå det med
pedagogiska.
Verkligen!
Man behöver ha en palett av olika personer med olika perspektiv så att inget faller mellan
stormarna.
Jag instämmer också! Man måste se helheten för att göra en bra bedömning.
Samarbete mellan alla parter är det bästa, alla har sina kompetenser :) Verksamheten, it, infosäk,
jurister, leverantörer...
Den där "ngn", borde inte det egentligen vara Skolverket?
En fråga är ju hur man ställer sig till vem som har ansvaret om en kommun blir skadeståndsskyldig
trots att de använt en digital lärresurs som klassats som godkänd av den gemensamma
organisationen.
Det är väl PuA?
Vill Sthlm dela med sig av sitt schema så vore jag jättetacksam!
Om vi vill komma i kontakt med oss på Skolfederation/Internetstiftelsen når ni oss på
info@skolfederation.se
Bättre att samla underlag från leverantör (ex ett frågeformulär), sedan måste beslutet tas av varje
kommun.

