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Ärenden

1. Kulturfondenansökan

Det har beviljats 30.000€ ifrån kulturfonden. Oklart kring vad som kulturfonden anser att pengarna

skall användas till. Kontakt med kulturfonden för att utröna detta och för att få en förklaring till vad

pengarna är öronmärkta för. Tanken med pengarna skulle kunna vara att finansiera en träff i

Tammerfors där alla rektorer ifrån svenskfinland skulle delta och diskutera.

Österbotten har erhållit 40.000€ och skall snart ta beslut om vad de skall lägga pengarna på.

Kulturfonden vill att GNet skall utveckla en fortbildningsmodell, vad skall denna kunna innehålla:

● testköra moduler, skräddarsydda kurser, som centret för livslångt lärande utvecklar

● samarbete med Peffan?

Utarbeta en portal för Finland

○ utveckla en finlandssvensk portal för att sammankoppla material som finns på nätet,

ta exempel ifrån Lektion.se

○ exempel ifrån so-rummet.se

○ vår portal skall även innehålla appar och nätsidor som är bra för lärare

Koordinatorn sonderar terrängen dvs hur en portal skall se ut och vad som skall finnas med.

● Genomgång av den ansökan som gäller projektträffen i 27.3, representation ifrån GNet skall

finnas på plats

● dagen före (26.3) samlas rektorerna och utröner

○ varje ring skall kartlägga behovet inom ringen och höja nivån

○ ansökta summan skall användas till att friställa lärare för att utreda detta

○ Projektkoordinator utreder/kartlägger behovet inom GNetskolorna under februari

och presenteras i mars

■ vilka kurser skall ordnas som distans

■ hur höja digital kompetens, problem och hinder

● tekniska och pedagogiska

■ hurudan fortbildning vill lärarna ha

■ lektion.fi idén är det bra eller dåligt

○ vidare kartläggning kommer under senare möten

2. Budgeten

● fakturor har utgått till deltagande GNetskolor

3. Processbeskrivningarna på hemsidan

● genomgång och förevisning av denna

4. Ämneslärarträffarna

5. Vårens fortbildningsdag

a. Simon Hansell tillfrågad och svarat ja mot ersättning 600€+reseomkostnader,

diskussion kring om vi utökar Hansells del i forbildningsdag

b. tidpunkt 10.30 - 12.00, hur tar han sig hit?

6. Rapport från fältet



7. Övrigt

a. nästa möte 9.1.14


