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Frånvarande  ? 
 
  
Ärenden  

1. Utse sekreterare 
Per-Anders Johansson Ögren 

 

2. Föregående protokoll 
Se teams eller mejl. 

 

3. Information när det gäller arbetet tillsammans med Mediapoolen 
 

Hannes o Mathias har resonerat i frågan innan mötet. 
  

Hannes visar en Presentation kring hur samverkan kan se ut mot Mediapoolen. Mötet 
skedde med Mediapoolen under juni månad. Mötet skedde i positiv anda. 

  
Skövde funderar på sin framtid med Mediapoolen. 

  



En allmän diskussion kring Mediapoolen 
  

Var och en av kommunerna ger varje skolchef feedback på hur Mediapoolenanvänds, vi 
måste också informera varje skolchef att Mediapoolen används av Vård och omsorg. 

  
Vi titta på lite statistik hur Digitalpedagogik används i Skövde. 

  
Enkät undersökning i Grästorp visades av Britt, hon delar denna till oss övriga i vårt 
Team. 

 
Vi skickar frågan om Mediapoolen till skolchefsgruppen och inväntar direktiv från 
denna. Vi i SIKT jobbar vidare på inslagen väg med samverkan. Mattias och Hannes är 
våra representanter från SIKT. 

  
Nästa steg i samverkan med Mediapoolen sker via återkoppling till Ann-Britt, våra 
representanter initierar detta. 

 
 

 
 

4. Framtidens lärande 
 

Vi siktar på att åka på Framtidens lärande i Trollhättan den 14-15 november 
Alla som kan bokar in sig på Scandic 

 
 

5. Systemkartan 

 
Nästa möte ska vi bestämma tidsplan för systemkartan.se 
 

 

6. Laget runt 

 
Vara: Upphandlingar, IT-strategier 
Grästorp: Upphandlingar, Google doc dyker upp med nyanställda, Skolskjutsanökningar. 
Töreboda: Lexplore (test, det har varit bra med juseringar av programmet), Digitaltjänst 
Fritidsbarnsschema ino utscheckning 
Mariestad: Pluttra till Unicum 
Skara: Upphandling, Nytt Närvaro system,  
Gullspång: Kommit igång med Teams, synkning via Eventfull har haft tufft. 
Tidaholm: teams kör på eget bevåg ingen synkning, det går bra. V-klass mycket att tänka 
på, mycket lutar åt att inte använda detta i framtiden. Skolfederation. 
Skövde: Andra året med V-klass, börjar se mycket bra funktioner, samtycke bla, 
överlämningsverktyg, en styrka att ha samma plattform för alla elever.frånförskola 
till gymnasie. Förvaltningsplan när det gäller läraplattform 
Falköping: Vuxenutbildning, har haft Fronter från 2012 men har bytt till Fronter 19 
(nästan en kopia på ITslearning) Kämpar mycket med det. Google domän mot 
Vuxenutbildning IKT-plan ska till nämnd för alla. 



Lidköping: Arbete med en upphandling av elevregister och ett arbete är initierat med 
”Skola Lidköping” som grund. Arbetet fortgår med implementering av Google bland 
grundskolorna. 
Tibro: Teams, Grundutbildning, Eventful, utmaningen är att någon annan ”äger” 
systemet, Infomentor, Lärcenter projekt Gemensamt lärcenter 
(vuxenutbilning), tenents praktisk utmaning 

  
Per presenterar sig. 

 

7. Kommande träffar och innehåll 

 
Tibro, Mediapoolen (6/9) 
Falköping GDPR (11/10), Kolla med Svetlana, Björn, Mikael Olsson om dekan hålla i 
det lite. 
Tidaholm (22/11), Planer kring digitalisering (Svetlana) 
Grästorp (31/1), Digitalaprov (Mariestad/Lidköping/Falköping), samt se över vilka 
punkter vi ska ha på de andra träffarna. 
Götene (6/3), temat inte klart 
Hjo (29/5), temat inte klart 

  
Punkter som inte är inplanerade än:  
AI 
Systeminventering (systemkartan.se) 
LIKA 

 
 

 

 
 
Ordförande     Sekreterare 
Mattias Gustafsson    Per-Anders Johansson Ögren 
 


