
GNet fortbildning 

 

Protokoll från arbetsgruppsmöte tisdagen 27.5.2014 kl. 9:30–11:15  i Sibbo gymnasium 

1. Mötet öppnades kl. 9.45 

 

2. Arbetsgruppen diskuterade offerten från lektion.se  

Offertsumman på 500 000 Skr för att anpassa materialbanken för finländskt material är helt 

otänkbar. Johan Gulin meddelar kontaktpersonerna att vi tyvärr inte kan fortsätta 

samarbetet.  Inte ens en tiondedel av det givna priset skulle vara möjligt att årligen 

finansiera.  

 

3. Utvärderingsdiskussion med Johanni Larjanko om de tre testwebbinarierna. Johannis egna 

mötesanteckningar bifogas sist i detta protokoll.  

 

Hannus och Johans feedback är positiv. Att tänka på: 

- Mycket viktigt att tekniken fungerar och att föreläsarna inte behöver tänka på tekniken.  

- Viktigt att det finns en anställd moderator som är med och sköter chatflödet och ansvarar för 

den tekniska smidigheten så att föreläsaren kan koncentrera sig på sitt eget innehåll.  

- Webbinarierna har haft deltagare från många regioner + språköarna, (viktigt och bra) 

-  Viktigt att få igång diskussioner med deltagarna.  

- Marknadsföring kan gärna göras via många olika kanaler.   

 

 

4. Rikard Lindström har fattat beslut om ersättning för föreläsare på webbinarierna. Samma summa 

som för Kunnig-fortbildning, dvs 150 euro.  

 

5. Fakturor inom projektetsom berör vårterminen 2014 sänds t före midsommaren till adressen: 

 

Borgå stad 

Inköpsfakturor 

PB 23 

06101 Borgå  

Märke: Gnet fortbildning, funktionskod 3200-473, granskare: Marika Nyström 

 

6. Nästa arbetsgruppsmöte tillsammans med Johanni Larjanko hålls torsdagen 14 aug kl. 13 i Borgå på 

Campus, Konstfabriksgatan 1. 
 

 

Johanni Larjankos anteckningar från mötet 27.5: 

 

a) Utvärdering med deltagarna görs via webbropol: 

Jag tyckte webbinariet 

-gav mig ny kunskap 

-gav mig tips för min undervisning 



-var ett bra sätt att fortbilda mig 

-var lätt att använda tekniskt 

 

Kändes det svårt att delta i diskussionen? Om ja varför 

 

om du var anmäld, men inte kunde komma, vad var orsaken? 

 

Vad skulle du vilja ha ett webbinarium om? 

 

Så här kunde webbinarierna göras bättre 

 

b) Annat att tänka på:  

Youtube-kanalen 

länka in från FB-sidan 

gör en fungerande banner 

 

GNet-sidan (Navi+marknadsföringssidan) 

Egen flik 

Lyft upp YOU-tube-kanalen 

Kommande webbinarier 

Inbandade webbinarier (uppmuntra att kommentera) 

Sätt in twitter-ström 

 

c) Planering av höstens tidtabell, sammanlagt 10 webbinarier: 

 

* marknadsföring (läraren/OPH) 

* 2-3/månad 

* ti/on/to bra dagar 

* första i augusti 

 

* Vecka 33: Libra office (Linda Mannila) 

* Vecka 34: Samhällslära/historia (Markus/Johan) 

* Vecka 35: e-matte-projektet (Linda) 

* Vecka 36: Digitala prov: Hur ser lärarna på det 

* Vecka 37: Filosofi/Psykologi (Simon Hansell Petalax) 

* Vecka 41: Modersmål 

* Vecka 43: tisdag GIMP/+? 

* Vecka 44: Libra Office 2 

* Vecka 45: Matematik-program 

* Vecka 46: Rektorer/IT-ansvariga 

 BANDNING av ett test+diskussion rektorer 

 

 

d) Kommunförbundets rektorsdagar.  

Kaffeträff med gymnasierektorerna möjlig. 

 

 

 

 

 


