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SIKTnätverket 

    
 
 
Tid och plats  Götene, Centrumhuset, 09:00-12:00, 27 april 2018 
 
 

Närvarande  Grästorp: Britt Anderssson  

Skara: Anders Vilhelmsson 

Tibro: Mattias Gustafsson 

Skolchefsgruppen: Pähr Nyström 

Falköping: Björn,  

Gullspång: Ulf Andersson  

Skaraborgs kommunförbund: Maria Nilsson 

Lidköping: Per-Anders Johansson Ögren 

 

Frånvarande:  Götene, Töreboda, Mariestad, Essunga, Tidaholm, Vara, Karlsborg och Hjo. 

 

Ordförande:   Mattias Gustafsson 

Sekreterare:   Per-Anders Johansson Ögren 
  

 
Ärenden  

Ordförande hälsade oss välkomna. 
Traditionsenligt ankomstkaffe 
 

1. Mötet öppnades 

2. Utse sekreterare 
Per-Anders Johansson Ögre 
 

3. Föregående protokoll 
 

4. Pähr Nyström har ordet 

• Frågan kring gemensamma möten med SKIS:  Är SIKTs uppdrag synonymt med 

SKIS uppdrag? Frågan kring digitalisering är gemensam. En allmän diskussion kring 

våra samarbeten. På lokalnivå känner både Björn o Per-Anders att dessa frågor är 

gemensamma mellan SIKT o SKIS representanterna i kommunerna. Men 

svårigheten är att ur Skaraborgsperspektiv hitta detta gemensamma. 

Skolchefsgruppen ska ge dessa grupper uppdrag. Vad finns det för uppdrag till de 

olika grupperna? Hur för vi dialogen på våra möten till vår egen kommun, så fler får 

nytta av det som diskuterats. Någon form av klargörande kanske behöver göras. 

Pähr kommer ta upp denna fråga vid nästa skolchefsmöte. 

• Pähr tog upp frågan kring BETT. 

5. Digitala prov 



Sara kommer att maila detta kommande vecka och arbetet kommer att ligga på vår 

samarbetsyta. 

 

6. Future Days Skövde 
 

Mattias kommer kontakta Sara för att förtydliga informationen kring hur vi kan anmäla oss; 

https://www.skovde.se/futureday. 
 

7. LIKA  
Se punkt 4. 
 

8. Fjärrundervisning 
Mattias informerar om att det kommer startas en enklare variant för de kommuner 
som vill vara med. Ett konkret förslag kommer att redovisas på skolchefsgruppen. 
Kanske kan dessa länkar vara till nytta: http://www.remm.se       
https://www.svd.se/mer-fjarrundervisning-maste-tillatas-i-skolan 
 

9. Nätverksträffar för systemadministratörer/IKT-pedagoger 
Björn informerar kring detta: Första träffen kommer att gå av stapeln i Falköping på 
Lärcenter fredag den 21/9 Innehållet kan eventuellt vara: Systemkartan i de olika 
kommunerna (detta för att göra grupperingar bland deltagarna) Carl Heath kan vara 
intressant inspiratörer. Mattias och Björn filar vidare på denna träff. ”Hur ökar vi 
jämställdhet när det gäller digitalisering” kommer vara grundtemat. Maria skickar 
lite förslag hur ett upplägg kan vara.  

 

10. GDPR och appar 
Laget runt kring status i respejtive kommun. 

 

11. Digitaliseringsdagen 27 september 
Maria Nilsson informerar pch anmälan är möjlig redan nu. Mer info per mejl till 
gruppen. 
 

12. Nästa möte 
Digitala prov 
Nätverksträff “IKTmedarbetare I verksamheterna” 
Återkoppling från skolcheferna ang SIKT/SKIS 
Programmering – Jonathan 
LIKA för lärare – Erfarenhetsutbyte 
BETT – återkoppling från skolchefsgruppen  
GDPR och appar 

 

 
 
Ordförande     Sekreterare 
Mattias Gustafsson    Hannes Berggren 

https://www.skovde.se/futureday
http://www.remm.se/
https://www.svd.se/mer-fjarrundervisning-maste-tillatas-i-skolan

