
Styrmöte 22-8-2013

Deltagare: Wahlström, Blomstedt, Ollikainen, Gulin

Föredragningslista:

Ärenden

1. Anmälningarna
a. Genomgång och diskussion kring inkomna anmälningar
b. Statistikfunderingar

Hemsidan får fortfarande många träffar och besökare. Antalet anmälningar som till dags
dato inkommit landar på 175 men förhoppningar finns att fler ansluter sig under den sista
anmälningsdagen. Själva anmälningsförfarandet har löpt bra utan några tekniska svårigheter.

Styrgruppen har i ett tidigare skede sagt att 8 är minimun och 20 är max men för att få igång
GNet på allvar så önskar styrgruppen att även kurser med färre deltagare skall gå av stapeln
men att det samtidigt är upp till ansvarig lärares skola att besluta om kursen blir av eller inte
om antalet är under 8 stycken.

2. Finanserna
a. Inköp av teknik vs. Startpeng

En realistisk budgetöversikt skall utarbetas och presenteras för de deltagande skolornas
rektorer vid nästa rektorsmöte. Beslut angående ersättningar kommer att delges efter detta
möte.

3. Marknadsföringen
a. Tidningskontakt? HBL och Läraren

Ärendet bordlades till nästa möte-

4. Fronter

Den lösning som finns i dagläget är att lärarna bygger upp sina kursrum i den egna skolans
fronterutrymme. Till sin hjälp kommer då skolans/kommunens dataadministratör och
plockar in de elever som skall delta i lärarens kurs och genom detta skapas då både
användarnamn och inloggningskoder för de utomstående eleverna.

5. Diskussionsforum på hemsidan
a. Uppbyggnad av materialbank

Ärendet bordlades till nästa möte.

6. Lärarsamarbete inom Gnet



a. Hur utveckla, vilka ämnen går som pilotprojekt?

Vi beslöt att rektorerna i styrgruppen är de som initierar ett organiserat lärarsamarbete vad
gäller digitalt undervisningsmaterial inom sina undervisningsämnen geografi, matematik och
tyska. Två av dessa hör till de tre ämnen som först avläggs elektroniskt i
studentskrivningarna, medan matematiken är ett ämne med egna utmaningar vad gäller
digitalisering och där det upplevs förnuftigt att samarbetet inleds i god tid. Planen är att
styrgruppens rektorer sammankallar ämneskolleger till en inledande träff under provveckan i
period 2 i november. Samarbetet inleds med att kartlägga vilket digitalt
undervisningsmaterial ämneslärarna hittills har använt sig av och byggt upp och målet är att
skapa ett mångsidigt och välfungerande materialrum på Fronter och enas om en
ändamålsenlig struktur. Ett eventuellt samarbete med Fronter utreds.

På mötet på Åland presenteras detta pilotprojekt och ifall det finns andra rektorer som vill
starta ett liknande lärarsamarbete inom ett annat undervisningsämne är det även
välkommet. På Åland presenteras även budgeten och den gemensamma FBA-dagen i mars
diskuteras. Niklas tittar vidare på budgeten och Johanna kontaktar Marcus angående
mötesrum och traktering på Åland.

7. Övriga ärenden

Inga


