Rektorsmöte 27.2.2015 i Grankulla
Närvarande: Wahström, Ekman-Ekebom, Bomstedt, Lindh, Johansson, Wennerstrand, NEvanko, Gulin
och Koskinen-Hagman via länk.

Ärenden
1. Statistik
a. Genomgång av valda och avlagda kurser inom Gnet. En viss variation i frekvensen
avlagda kurser per skola. Även stora skillnader i hur många kurser som varje skola
väljer.
b. Sammanlagt hade 304 kurser blivit valda av vilka 197 vitsord hade delats ut, således
107 som inte erhållit vitsord. Detta betyder att 65% hade erhållit ett vitsord.
c. Statistiken för innevarande år tyder på att vi uppnår samma siffror detta GNet år om
inte bättre så all statistik innhämtats.
d. Gällande Fronteranvändningen hos ansvariga kurslärare så är ungefär hälften av
dessa användare av Fronter.
2. GAFE
a. Diskussion kring övergången till Google Drive.
b. Gulin presenterade för och nackdelar med GAFE och hur processen går till då man
registrerar sig som användare.
c. Andra lärplattformar diskuterade också (firefly, office 365 och Ville). Huvudsaken är
att alla apparater skall klara av en och samma plattform.
d. Projektkoordinatorn förespråkade också användandet av Weebly och enkelheten
med detta program där man kan bygga upp en egen hemsida.
e. Rektorsgruppen kunde enas om att vi skall börja använda oss av Weebly och att
projektkoordinatorna skulle anordna en gemensam fortbildningsdag för alla
inblandade lärare där man skall lära sig att bygga upp en hemsida och där också
lägga in sitt material.
i. Fortbildningsdagen: 7.5 kl 09.00 i Grankulla
3. Skolornas utbud av kurser
a. Rektorsgruppen kunde enas om att alla skolor skall ge 4 stycken kurser per skola
nästa år.
b. Utjämning kan ske på sådant sätt att om en kurs inte blir av så kan skolan ge en
annan kurs istället utifall att någon annan kurs blir överfull.
c. Minimiantal per kurs 8 (upp till varje enskild skolas rektor att bestämma om kursen
går eller inte) och maxantal 22 (upp till varje enskild skolas rektor att bestämma om
kursen går eller inte)
d. Test med ny form av sommarkurs med repetitionskurs i Geografi och Biologi med
start 1 augusti 2015 och som pågår fram tills det att skrivningarna i nämnda ämnen
påbörjas.
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5. Budget
a. Konstaterande att årets budget håller och att deltagande skolor kommer att betala
en medlemsavgift på 900€ per skola förutom Åland som betalar 450€.
b. Projektkoordinatorn får erfarenhetstillägg under innevarande år och kommer således
att erhålla högre ersättning för sitt arbete.
6. Träff för Gnetlärarna under hösten
a. Projektkoordinatorn ordnar ämnesvisa träffar under inkommande höst
i. Modersmål och finska, Kyrkslätt, 7.10
ii. Biologi, Geografi och Hälsokunskap, Lovisa 12.10
iii. Psykologi, Religion, Historia och Samhällslära, Vanda 22.10
iv. Matematik, Fysik och Kemi, Sibbo 27.10
v. Främmande språk, Borgå 6.11
b. Ämnesfortbildning, distanskursfunderingar, materialbanken etc skall stå på agendan
7. FBA dagen 10.1.15
a. Genomgång av synpunkter och åsikter
b. Överlag nöjda deltagare, missnöjda med att passen tenderade bli för korta och med
att ordförandena, i ämneskonstellationerna, kunde upplevas som oförberedda.
8. FBA dagen under nästa läsår
a. Rektorsgruppen kunde omfatta förslaget om att förlägga ett besök till Åland men
ankomst fredag kväll och avfärd lördag eftermiddag
b. Program och praktiska arrangemang omhändertas av styrgruppen ex:
i. Digitaliseringen av studentexamen
ii. Hur förbereder vi våra ungdomar för den nya läroplanen
iii. Framtidsförväntningar
iv. Hur förverkligar vi läroplansgrunderna i undervisningen
v. Gun Oker-Blom (läroplanskompetenser)
9. Gemensamma projekt och ansökningar
a. Ansökningar skickas in till Pro Juventute och Svenska folkskolans vänner där vi
ansöker om bidrag till FBA dagen i Mariehamn

10. Val av medlemmar till styrgruppen
a. Sittande
11. Övriga ärenden
a. Datum för nästa års Gnetkurser
i. Sommartermin I: 11 maj 2015 – 21 augusti 2015
ii. Sommartermin II: 1 augusti 2015 – 12 september 2015
iii. Höstterminen:
1 september 2015 – 14 november 2015
iv. Vinterterminen: 24 november 2015 – 13 februari 2016
v. Vårterminen:
23 februari 2016 – 8 maj 2016
vi. Helårskurser:
1 september 2015 – 8 maj 2016

