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SIKTnätverket 
    
 
 
Tid och plats  Grästorp kulturhus, 09:00-12:00, 2 september 2016 
 
 
Närvarande Britt Andersson, Grästorps kommun 
  Simon Djerf , Grästorps kommun 
 Ulf Andersson, Gullspångs kommun 

Anders Vilhelmsson, Skara kommun 
Per-Anders Johansson, Lidköpings kommun 

 Ulf Karlsson, Lidköpings kommun 
Ove Eklind, Mariestads kommun 

 Kristina Rudolfsson. Essunga kommun 
 Björn Broberg, Falköpings kommun 
 Mattias Gustafsson, Tibro kommun  
 Magnus Arvidsson, Töreboda kommun 
 Maria Nilsson, Skaraborgs kommunalförbund 
  Hannes Berggren, Vara kommun 
  
 
Frånvarande Götene kommun 
 Skövde kommun 
 Hjo kommun 

 Tidaholms kommun  
Karlsborgs Kommun 
 

 
Ärenden  

1. Utse sekreterare 
Hannes Berggren 
 

2. Avtal Mediapoolen 
Ulf inleder med en presentation av sig och sin roll i skolchefsgruppen kopplat till 

SIKT-nätverket. 

 
Avtalet med Mediapoolen är förlängt till årsskiftet 2016/2017. Nytt avtal gäller två 

år. Uppsägningstiden i nytt avtal är 12 mån. Sägs avtalet inte upp förlängs det två år 

i taget. Mediapoolens utbud kommer att levereras som en helhet, utbudet är 

förtydligat i avtalet. Priset i nytt avtal är 17,50 kr per kommuninvånare och år. 

Respektive kommun ska nu ta ställning till avtalet. Ulf rapporterar resultatet till 

skolchefsgruppen.  

 

Punkter i avtalsförslaget som måste förtydligas ytterligare och regleras innan 

avtalsskrivning: 4, 5, 12, 14, 15.  



 
 

  

3. Presentation av dagens värdkommun 
Skolchef/verksamhetschef Linda Esseholt presenterar Grästorp, dess 

bildningsorganisation samt IKT-tankar. 

 

4. Lägesrapport SIKT-uppdrag 
Fokus på skolledning, rektorer och utvecklingsledare. 

Avstamp i skolverkets strategier (som ännu ej är helt klara förutsättningsmässigt). 

LIKA-arbetet fortsätter. Förslagsvis med kartläggning vartannat år. 

Komplettera arbetet med en större gemensam samling/konferens kring 

digitalisering, ”Att leda till IT”. Frågan lyfts i skolchefsgruppen. Förslag på 

föreläsare ska lyftas fram. 

Uppdraget ska uppdateras och revideras vid årsskiftet 2016/2017. Förändringar bör 

lyftas i god tid. 

SETT kan vara en yta att för gruppen och skolcheferna att mötas kring IKT-

frågorna. Ulf för informationen vidare till skolchefsgruppen.  

 

5. SETT-syd 
Ambitionen är att samla gruppen vid detta event, 1-2/11. 

 

6. Gästspel på SIKT-möten 
Olika intressenter vill gärna komma och förevisa på SIKT-möten. 

Inbjudna framöver är UHR 21/10 (förmiddag) och Swedish film 2/10 (13:00). 

 

7. SIKT-nätverkets systemkarta 
Björn har sammanställt ett formulär vars resultat ska sammanfatta nuläget. 

Formuläret granskas under sittande möte. 

Svar ska lämnas innan nästa möte. Därefter kan diskussioner inledas. 

  

8. Lunch 
 

Eftermiddag - erfarenhetsutbyte kring vardagsnära IKT-pedagogiska frågor. 
Protokollförs inte. 

  
 

 
 
Ordförande     Sekreterare 
Mattias Gustafsson    Hannes Berggren 


