
Styrmöte 14.8.2013

Deltagare: Wahlström, Blomstedt, Ollikainen, Gulin

Föredragningslista:

1. Fronter

Representanter ifrån Fronter på plats och diskuterade/visade deras nya plattform (Digipack).
Nytt koncept ifrån företaget med målet att göra halvt förberedda kurser som skall vara klara
och strukturerade. Diskussion kring detta och deras upplägg.

2. Anmälningarna
a. Statistiska uppgifter ifrån webbsidan

Konstaterande om att satsningen har varit lyckad och de första 24 timmarna har
renderat i över 100 ansökningar. Besök på hemsidan under den första dagen har nästa
uppnått 900 besök.

b. Anmälningsförfarandet, diskussion kring hur projektkoordinatorn presenterar
elevlistor för lärare och studiehandledare. Konstaterande att eleverna läggs i Excel
dokument och vid mån av möjlighet ordnas detta upp i enheter enligt valt ämne.
Dokumentet skickas ut till lärare och studiehandledare.

3. Marknadsföringen
Konstaterande att inga större inköp eller satsningar görs för tillfället utan
projektkoordinatorn skall se till att planscher skall finnas tillgängliga vid skolorna.

4. Användandet av blogg/diskussionsforum på hemsidan
Projektkoordinatorn skapar ett diskussionsforum på hemsidan för lärarna med lösen.
Forumet är till för att diskutera och utbyta tankegångar.

5. Evis funderingar
Kortare sammandrag ifrån sommarkurserna. Större genomgång efter att dessa tagit slut den
23 augusti.

6. Utvärderingsfrågorna
Kunde enas om att utvärderingsfrågorna skall hållas till enbart ett fåtal, så att man orkar
besvara dessa. Korta och koncisa och ca 5 till antalet, eventuellt lite längre i slutet av kursen.

7. Finansieringen
Diskussion kring inköp av teknik. Detta läggs på is eftersom i dagsläget är det finansiella inte
helt klart. Ärendet klarnar inom kort

8. Övrigt
Diskussion kring hur ett lärarsamarbete skall ske i praktiken. Förslag på ett pilotprojekt ifrån
språk, naturvetare och humanistiskt ämne där ett par tre lärare samarbetar och bygger upp
material och kurs. Detta för att skapa en gemensam grund för fortsättningen där samarbete
mellan olika lärare ifrån olika skolor skall vara väsentligt i utformningen av GNet. Diskussion
kring detta återupptas vid nästa möte.


