Styrmöte 5.11
Närvarande: Ollikainen, Blomstedt, Wahlström, Gulin
Föredragningslista:
1. Reflektioner kring Åland och rektorsmötet.
a. Samarbetsfunderingar kring ett större samarbete med andra ringar
b. Sammanfattning av diskussionerna ifrån Åland, inga kritiska röster
gentemot projektet Gnet än så länge
c. Kulturfonden skall ha möte och meddelar om finansiering den 15.11
2. Budgeten
a. 9 miljoner ifrån kulturfonden som kommer att komma ut och skall
ansökas, mer info om detta senare, gymnasier, teater, ung på
svenska har satts som mottagare för dessa pengar ifrån kulturfonden
b. Funderingar kring om alla rektorer uppfattat att det kostar 1300€ per
år och första raten som skall betalas in inom kort till Gnet
i. Kostnaden avses självfinansieringsdelen
ii. Skolornas rektorer är redovisningsskyldiga för den del av
självfinansieringsdelen som skolorna själva ombesörjer
iii. 1300 betalas, 900 faktureras och 400 används på skolan men
skall redovisas, IKT dagarna mot faktura till GNet
c. Gällande budgeten så är rektorerna inom styrgruppen införstådd
med denna och kan kontaktas vid frågor.
3. Processbeskrivning som skall läggas ut på hemsidan
a. Skapa tidsaxel som läggs ut på hemsidan
b. När en lärare börjar en kurs, hur går det till och lärarens ansvar
gällande kursen
i. Varifrån kommer eleverna (excellista)
ii. Brygger ihop fronterrummen, projektkoordinatorn läggs med
med läsrättighet
iii. Skickar epost till eleverna med info och eleven skall bekräfta
iv. Kollar med eleverna att de hittat till rummet
v. Saknas elever så kontaktas studiehandledaren på skolan

vi. Mellanrapportering, utvärdering sker redan 4;r veckan
1. Skapa länk där frågorna finns och svarsverktyg
2. Skapa 10 frågor med 1-4 svarsalternativ
vii. Kursresultaten skickas både till projektkoordinatorn och till
varje skolas studiehandledare
viii. Obligatorisk slutvärdering, resultaten skickas även till
projektkoordinatorn
ix. Kursprov ordnas under sista kursveckan, helst skall uppgifterna
under kursens gång ligga som grund för bedömning
c. Skriv processbeskrivning även för eleven
i. Anmälan
ii. Kontakt med ansvarig lärare
iii. kursmaterialssidan
iv. kursutvärderingen
4. Rapport ifrån andra skolor
a. Diskussion kring anordnandet av prov. Förslaget är som tidigare att
prov inte skall belasta skolornas vanliga provveckor
i. Tanken är att ordna virtuella prov om det krävs prov
ii. Om det skall ordnas slutprov skall lärare själv kontakta elevens
skola och komma överens om att ordna ett prov i elevens
skolas utrymmen
5. Vårens fortbildningsdag lö 8.3
a. Förslag: Elevkårsstyrelserna ifrån alla deltagande skolor skall kunna
träffas och diskutera, utbyte av erfarenheter. Handledarna drar detta
och samarbetar: Hur vill eleverna att man skall använda sig av
tekniken, hur används teknik. 3 per skola? 2 handledande lärare med
i konstellationen
b. Sibbo: lunchkostnad 600€ för 100 lärare, kaffe o semla eventuell ngn
elevgrupp som samlar in pengar och ordnar detta
c. Kyrkslätt: Björndalscatering 11,50 per person, 10,50 ifrån Patakukko
d. Föreläsare, jag kontaktar Hansell (program vad han har sysslat med
under åren + digtala prov etc)
e. Plats: Kyrkslätt blev valda som värdar

i. Kaffe och semla 8.30 ff
ii. 9.00 - 10.15 digabi
iii. 10.30 – 11.15 workshop 1
1. Hansell
2. Sini
3. Screencastomatic (Sibbo)
4. Google drive (GGs)
5. Lärverkstäder (GGs)
6. Virtuella kurser (Kyrkslätt)
iv. 11.15 – 12.00 workshop 2
1. Hansell
2. Sini
3. Screencastomatic (Sibbo)
4. Google drive (GGs)
5. Lärverkstäderna (GGs)
6. Virtuella kurser (Kyrkslätt)
I mån av möjlighet skall elever komma med och berätta om sina erfarenheter
inom olika områden
v. Lunch
vi. 12.45 – 14.15 ämneslärarträff
1. En ledare som skriver ner det som genomgås
2. Ta med det som fungerat inom det digitala området, 3
minuters pitch inom denna ämneslärarworkshop
a. Hur kan man dra nytta av att samarbeta och hur
kommer man att samarbeta inom ämnet
3. Eleverna sitter i möte och diskuterar vad som skall
presentera senare under sammanfattningen
vii. 14.15 – 15.00 sammanfattning
1. Eleverna berättar om hur en lektion borde gå till då man
använder IKT
2. Lärarna (ledande, 3 min) hur man tänker jobba vidare
6. Pilotprojekt för ämnessamarbete

a. Rektorerna inom styrgruppen skall dra ihop en grupp för vidare
diskussion
b. Ge, ty ma-fy är de tilltänkta ämnena som skall sammankomma
c. Skolorna står för lärarnas kostnader (km ersättning)
7. Övriga ärenden
a. Gnet kontaktperson på skolorna, varje skola avgör vem som antar
uppdraget, detta skall framgå på hemsidan, ingen finansiering ifrån
GNet utan skolorna står för eventuella kostnader
b. Info om att eleverna börjar läsa sin epost ca 1 vecka före kursstart
c. Inplanering av Gnet kursdragarna och en träff för dessa i något skede

