Styrmöte 1.10.13 Helsinge kl 09.00
Närvarande: Ollikainen, Blomstedt, Wahlström, Gulin
1. Info ifrån Its learning
 Representanter ifrån företaget var och presenterade deras lärplattform.
2. Anmälningarna
 Gällande sommarkurserna 2013 så har 20% fått vitsord
 Allmän diskussion kring kurssidor och vad och hur mycket som skall finnas
med på dess sidor
 Alla kursändringar dvs deltagare skall så snabbt som möjligt även meddelas
projektkoordinatorn.
3. Kursernas förfarande
 Utvärdering av sommarkurserna
4. Kursbrickan inför nästa år
 Senast 26 mars 2014 skall deltagande skolor ha meddelat Gnet vilka kurser
som de kan tänka sig att erbjuda
 Rektorsträff för att fastställa ovanstående kursbricka
i. Plats: Borgå?
ii. Tidpunkt: 1 april?
5. Fronter, användarkonferensen 21-22.11.13
 Ollikainen deltar och återrapporterar till Gnet
6. Fronter
 Processgång hur man lägger och brygger ihop skolor
i. Läraren skapar rummet i det egna Frontersystemet
ii. Värdskolan brygger ihop de andra skolorna när man fått reda på vilka
skolor de andra eleverna kommer ifrån. Detta görs genom att kontakta
Fronter och ber dem brygga ihop skolorna.
iii. Läraren mailar eleverna och ber dem ansöka om medlemskap till
rummet.
iv. Om eleven inte ser rummet så måste elevens studiehandledare
kontaktas
7. Samarbete med andra distansgrupper
 Deltagande elever ifrån andra ringar i Svenskfinland är möjligt.
 Projektkoordinatorn kollar med läraren om det finns plats och om läraren tar
emot ytterligare kursdeltagare.
 Avgiften är 170€ per elev och kurs. Gnet fakturerar skola/eleven.
8. Evi
 Till styrgruppen:
- kan man ha halva prepkurser?
- - de kunde själva välja vilka uppgifter/hur många de gör och på så sätt
avlägga hel eller halvkurs.



Styrgruppen anser att förslaget är väldigt bra och att Gnet kan omfatta sig av
förslaget.
i. Förslaget gäller dock bara prepkurser där eleven och läraren kommer
överens om vilka uppgifter som skall utföras för att erhålla en halv
kurs.
9. Redogörelse ifrån avlagda besök till GNet skolorna samt kontakt med GNet lärare
 Överlag har pk bara fått positiv feedback och en hel del väldigt bra förslag har
framkommit som styrgruppen/rektorerna kommer att ta ställning till i
framtiden
10. Marknadsföringen
 Styrgruppen omfattar förslaget om att kontakta tidningen Läraren för att
marknadsföra sig inom lärarkretsar. Tidningen inbjuds att delta på
rektorsmötet på Åland 23.10.13
11. Diskussionsforum på hemsidan
 Forumet finns nu tillgängligt på hemsidan.
12. Budget
 Inga ytterligare finanser har uppkommit
13. Anmälningarna till sommarkurserna
 Gnet gör en drive ifrån 3 mars 2014 för att marknadsföra kurserna inför
sommaren
14. Övriga ärenden
 inga

