
Rektorsmöte GNet 01.04.14 Tammerfors 

Närvaro: Hollsten, Gulin, Blomstedt, Ekman-Ekholm, Wahlström, Holmqvist, Johansson, Ollikainen 
Kursbrickan inför nästa år: 

Hösttermin 

 Livsåskådning 2 Kyr gym 

 Historia - Kungsvägen - vägen till din egen historia Kyr gym 

 Militärhistoria SST 

 Bibelkunskap (RE6) LG 

 Fil 3, Kunskap och verklighet i filosofin Bogy 

 Fysik 8, BSS 

 Cernkursen SG 

 MAA12, SG 

 Deutsch im Netz SG 

 Creative Writing, Engelska SG 
Vintertermin 

 Spanska 2 ÅL 

 Studiehandledning 2 GGs 

 Religion kurs 4 GGs 

 Fredsfostran (FI5) LG 

 HI6 kulturmöten, BSS 

 Ämnesövergripande kurs: Religion och politik i Europa från kristendomens uppkomst 
till nutid. (religion, samhällslära, historia) BSS 

 Östersjöns biologi Hegy 

 MaB10 (Matematiska modeller 3) Hegy 

 KE1 KSS  

 MO4 KSS  

 Fil 4, samhällsfilosofi Bogy 

 Filosofi 2, etik SST 
Repetitionskurser inför studenten 

 Prep inför realprovet i BI & GE (BI7), LG 

 Repetitionskurs i psykologi (PS8), LG 

 Repetitionskurs samhällslära, BSS 

 Hälsokunskap, repetition SST 
Vårtermin 

 Religion 5 Kyr gym 

 HI6 KSS   

 Livsåskådning 1 Bogy 

 Övriga kurser ifrån SST; Marknadsföring på engelska, fysisk närvaro på Arcada 
Sommarterminen 2014 

 Biologi repetitionskurs GGs  

 Geografi repetitionskurs GGs 
Kurser under hela året 

 Datakörkort (ÅL) 
 



 
Övrigt 
 Tanke om infobrev som skall gå ut till lärarna med aktuell info 
 Effektivare med infospridning 
 Ämneskollegor borde träffas oftare, slutna facebookgrupper? 
 Styrgruppen utökas med Ekman-Ekholm 
 Monika Johansson tar ansvar för fortbildningen inom Digilab 

Veckobrev 
För att lättare kunna sprida information till kollegor och intresserade beslöts det att det skulle börja 
skapas ett infobrev som skall gå ut till alla skolor men jämna mellanrum 
 Skapa Googledrive mapp för delning av material 
 Kolla med Robert hur det är uppbyggt på Drive, adressen till denna kan delas till lärarna så att 

alla får ladda upp sitt material 
 Ta upp i veckobrevet om Youtubekanalen (kolla med Eevi om detta) 
 Lärarträff  (FBA-dag) nästa termin: 10.1 i Borgå (+ dinner and dancing?), info om detta i 

infobrevet, styrgruppen tillsamman med Borgå planerar 
 Plocka in "alla lärare" mailadresser ifrån skolorna  

Övrigt 
 Ekonomin verkar fungera ännu under nästa år, däremot lite oklart vad som kommer efter det 
 Borde det finnas GNet ansvariga på varje skola? Samla kunskap och material  
 Fysiska träffar för Gnet lärarna för att underlätta ett framtida samarbete 
 En diskussion borde föras i framtiden om Fronters vara eller icke vara, inbjudan till kunniga 

människor som kan tex om Google Drive 
 


