Styrgruppsmöte 13.4.2016 i Grankulla
Närvarande: Johan Gulin, Niklas Wahlström, Johanna Blomqvist, Maria Ekman-Ekebom

Ärenden
1. Utvärdering av rektorsträffen
a. Positiv feedback med bra diskussioner och bra beslut som togs
b. Värdskapet var ypperligt och en sammantaget bra ordnad tillställning
2. Affischerna
a. Nybeställning av Gnetaffischer är på gång ifrån ruokus.com, ägaren Kim Roukus kommer
inte att ta betalt utifall att hans företagsnamn får synas på affischen. Detta är okej enligt
styrgruppen.
b. Nya färger kommer att dyka upp och den gröna bakgrundsfärgen kommer att ta en
nyans av blålila. Detta för att väcka intresse för en ny poster. En av pratbubblorna
(Frihet under ansvar) kommer att ändras till Variation i studierna
3. Deltagande skolor nästa år
a. Åland har ställt sig tveksamma till att ytterligare förnya medlemskapet. Vi avvaktar
deras beslut innan nya affischer beställs
4. Projektkoordinatorns lön
a. Utökat ansvar med budgeten och koordinatorn ges lön motsvarande 1 kurs per
deltagande skola
5. Kursbricka
a. Styrgruppen bestämde att alla tillämpade kurser med kursnumrering skall numret
plockas bort för att inte skapa förvirring. Ämne + kursnamn
b. Endel kursbeskrivningar saknas ännu men så snart dessa inkommit så dyker de upp på
hemsidan
6. Indelning av Gnetläsåret 2016-2017
a. Sommartermin 16.5.2016 - 19.8.2016
b. Hösttermin 29.8.2016 – 11.11.2016
c. Vintertermin 21.11.2016 – 10.2.2017
d. Vårtermin 27.2.2017 – 19.5.2017
Årets sommarkurs skall marknadsföras och skickas ut till alla studiehandledare, som i sin tur tar
kursbeskrivningen och vidarebefordrar denna till sin skolas elever, så att eleverna kan så snart
som möjligt komma in med sina anmälningar.
7. Fortbildning i maj 2016
a. Gaudiell är vidtalad och kommer att hålla fortbildningen om vi får löst pengar. Svenska
Folkskolans vänner kommer med besked den 26.4.2016
b. Kommer inte finansiering så kommer vi att hålla en fortbildning för kursansvariga
Gnetlärare. Denna fortbildning kommer att innehålla två moment

i.
ii.

Jag drar fortbildning i uppbyggnation av en fungerande nätkurs och hur man
bygger upp en fungerande hemsida med hjälp av Weebly
Jarkko Mylläri (Grankulla stad) kommer att tillfrågas om han kan dra en
läroverkstad med inriktning på lärplattformen Canvas.

Hur som helst så kommer åtminstone måndagen den 9.5 och den fortbildningen att bli av hur det blir
med Gaudiells medverkan återstår att se.
8. Övriga ärenden
a. Diskussioner kring plattformer och hur vi skall göra i framtiden. Endel av rektorerna
kommer att delta i Virums infotillfälle. Vi kommer att vidareutveckla våra tankar kring
lärplattformer så snart vi vet vad Virums tankar är.
b. Vi kommer även att söka efter lärare som är intresserade av att prova på nya
plattformer och inkorporera dess i sina nätkurser
c. Nästa möte måndag 2.5 kl 08.30 i Grankulla.

