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Ärenden  

1. Utse sekreterare 
Sara von Seth 



 
 

2. Introduktion 
Presentation – laget runt.  

 
 

3. Föregående protokoll 
Ingen gemensam genomgång av föregående protokoll. 
 

4. Uppdragsbeskrivning SIKT-nätverket 
Karina Bronell har fått i uppdrag från skolchefsgruppen att ta fram förslag till 
måldokument med uppdragsbeskrivning för SIKT-nätverket.  
 
Bakgrunden är att Utbildning Skaraborg som leds av Skaraborgs skol- och 
utbildningschefer ger uppdrag till olika nätverk där SIKT är ett. Kommunerna ska 
samverka för att nå de framtagna målen. 
 
Karina presenterade uppdragsbeskrivningen och deltagarna i SIKT-nätverket var 
eniga att målen var bra och överensstämmer med de uppdrag som nätverket hittills 
har arbetat med. 
 

Protokoll från SIKT-nätverk ska skickas till utbildning@skaraborg.se 
 
Ett av målen berör att dra lärdomar från fjärr- och distansundervisning som har 
pågått sedan coronapandemin bröt ut. Det uppkom en diskussion om att utvärdera 
vårens distansundervisning genom enkät till lärare och elever. Björn har enkät 
genom Rise som vi kan använda oss av i framtagandet av egen enkät som vi skulle 
kunna gå ut med efter sommaren. 
 
Per-Anders får i uppdrag att kontakta Kristoffer Hedram, projektledare för 
www.distanspedagogik.se för att höra om vi kan få ta del av rapport. (Projektet 
drivs av Göteborgsregionen (GR) på uppdrag av Västra Götalandsregionen.) 

 

5. Mediapoolen 
Karina berättar om det första mötet med Mediapoolen efter att alla kommuner har 
sagt upp avtalet. Beslut är taget att avtalet med Mediapoolen ska förlängas ett år 
(tidsperiod 1 januari – 31 december 2021) för att omförhandla avtal.  
 
Nu finns en utvecklingsgrupp med representanter från SIKT (Hannes, Ulrik, Eva 
och Lisa) samt en styrgrupp (Karina Bronell, Maria Appelgren, Tomas Fellbrant, Jan 
Malmgren). Representanter från Mediapoolen är Mattias Hultqvist och Andreas 
Johansson. 
 
Utvecklingsgruppens nästa möte 10 juni 
Styrgruppens nästa möte 17 juni 
Utvecklingsgrupp och styrgrupp har avstämning den 11 juni kl 11 
 
 

mailto:utbildning@skaraborg.se
http://www.distanspedagogik.se/


Kommunerna önskar möjlighet att påverka utbud, innehåll och tjänster som kan 
köpas. I detta arbete behöver kommunerna kartlägga vad som används och 
efterfrågas.  
Mediapoolen har mejlat ut en presentation över utbudet och skapat en film:  
https://mediapoolen.se/om-oss/  
 
Karina Bronell undersöker och återkommer med när avtal måste sägas upp om inte 
ny förlängning ska ske.  
 
Några kommuner överväger att säga upp avtalet helt (Essunga, Mariestad) - när 
beslut tas behöver det gå ut då den minskade intäkten för Mediapoolen påverkar för 
övriga kommuner. 

 
 

6. Temadag Office365 och Teams 
Hannes presenterar arbetsgruppens (Hannes, Mattias, Lisa, Sara, Johannes) förslag 
på upplägg för temadag den 27 okt.  
 
Hannes undersöker tekniska förutsättningar att köra temadagen digitalt via Teams 
med Carl-Fredrik Persson, IT-rådgivare på Göliska-IT. 
 
Uppdrag till höstens första SIKT-möte att kolla upp tänkbara föreläsare. 
Eva publicerar mall i teamet där vi kan skriva in förslag på föreläsare. 
Nästa möte för arbetsgruppen sker efter SIKT-mötet den 4 sept 
 

 

7. Övrigt 
Bilagor till mötet finns i teamet: 

• Uppdragsbeskrivning SIKT 

• Temadag Office365 och Teams 

Hannes ser till att Björn får tillgång till SIKT-teamet 
 
 

8. Kommande träffar och innehåll 

 
4 september – Mattias skickar inbjudan 
 
Punkter som inte är inplanerade än:  
AI 
Systeminventering (systemkartan.se) 
LIKA 

 

 
 
Ordförande     Sekreterare 
Mattias Gustafsson    Sara von Seth  
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