
Styrmöte 3.5 kl 14.00 

Deltagare: Ollikainen, Blomstedt, Wahlström, Gulin 

Ärenden 

1. anmälningarna till sommarkurserna 

o konstaterande att vi haft en lyckad inledning 

o 16 respektive 15 anmälda till sommarkurserna 

o Koordinatorn skall även, inom kort, kontakta studiehandledarna för att följa upp den 

första marknadsföringen samt sommarkursernas informationsgång 

2. anmälningstider och datum 

o Förslag: 

 hösttermin 2 sep-15 nov 

 förslag: anmälan 12 aug-23 aug 

 sammanställning 24 aug-30 aug 

 vintertermin 25 nov-14 feb 

 förslag: anmälan 4 nov-15 nov 

 sammanställning 18 nov-22 nov 

 vårtermin 24 feb-9 maj 

 förslag anmälan 3 feb-14 feb 

 sammanställning 17 feb-21 feb 

o Styrmötet kunde konstatera att vi omfattar förslaget och anmälan sker inför varje 

termin. Detta för att kunna överblicka anmälan samt att koordinatorn inte drunknar i 

anmälningar. Orsaken till att anmälan sker inför varje termin är även att undvika att 

man anmäler sig första veckan, som backup, och sedan inte deltar i kursen då kursen 

kör igång. 

o Inför terminerna skall varje skola, genom koordinatorn, informeras med ordentliga 

påminnelser om GNet och dess verksamhet, studiehandledarna informerar även i 

sina skolor. 

3. Marknadsföringen 

o Marknadsföringsmaterialet ifrån Whyprint 

 Affischer, rollups och visitkort 

 Konstaterade att materialet var av hög kvalitet och snyggt utfört 

o Hur synliggöra GNet så mycket som möjligt? 

 Koordinatorn skall utröna facebook och dess potentiella användningsområde 

 http://www.axonprofil.fi karbinhake 3000 st i marknadsföringssyfte åt 

deltagande skolors elever. Koll med deltagande skolors rektorer om det är 

okej att köpa in till GNet. 

 Kontakt till tidningar i höst samt deltagande i olika studiemässor 

 Skolorna kommer också att sprida GNet och marknadsföra webbsidorna 

genom: wilma, studieguiden, länk på skolornas egna hemsidor 

4. Hemsidan 

o Uppdatering av mjukvara till klassen ”pro” till en kostnad av 160 dollar för två år 

5. Ersättning till lärare 

http://www.axonprofil.fi/


o Diskussion kring ersättning men bordlades till följd av att all finansiering inte till dags 

dato är till 100% klart 

6. Kurserna på kursbrickan som ingen har? 

o Utröna bland rektorerna om det finns skolor som kan tänka sig ta spanska (förslag 

Åland) Modersmål stödkurs för åk 1 (?) 

7. Efter kurserna 

o Respektive lärare anmäler kursvitsord till koordinatorn som i sin tur sammanställer 

dessa och kontaktar respektive skolas studiehandledare 

8. Utvärdering 

o Respektive lärare gör utvärdering i mitten och i slutet av kursen. Lärarna 

sammanställer även utvärderingarna och meddelar koordinatorn 

o En färdig mall skall finnas tillgänglig på hemsidan men som är förändringsbar 

9. Övrigt 

o Practikum 

 J Blomstedt besöker Practikum för att diskutera ett eventuellt samarbete 

o Ansökan till UBS 

 Styrmötets rektorer skriver ihop och ansöker 

o FBA dagar 2013-2014 + gemensamma lärarmöten 

 Förslag till ett gemensamt lärarmöte, tidpunkt (8.3.14) och plats (?) skall 

diskuteras 

o Gemensam Fronter för Gnet 

 Gemensam installation eller plocka in på skolornas egna fronter 

 Diskussion kring läroplattform 

 Finns alternativ till Fronter (Edmundo?) 

o Föredragningslista för nästa webbmöte (7.5) 

 Genomgång av ärenden och diskussionsärenden  

 


