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Minnesanteckningar från SKIS- och SIKT-möte 

Deltagare: 

Ulf Andersson, Gullspång   SKIS SIKT 
Marianne Gerdin Töreboda  SKIS 
Ulrika Törnberg Mariestad  SKIS 
Maria Mjörnestrand Lidköping SKIS 
Anette Nilsson Grästorp  SKIS 
Åsa Fouganthine Grästorp   SIKT 
Anders Wilhelmsson   SIKT 
Åke Malmeling Hjo  SKIS 
Peter Stark Skövde  SKIS 
Göran Nilsson Karlsborg  SKIS 
Anders Skövde   SIKT 
Sara von Seth Skövde   SIKT 
Anna Nyberg Skövde  SKIS 
Magnus Arvidsson Töreboda  SIKT 
Frida Eliasson Skövde  SKIS 
Anna Gustafsson Götene  SKIS 
Maria Nilsson   Skaraborgs kommunalförbund 

Samverkansyta: 

Maria Nilsson från Skaraborgs kommunalförbund meddelar att det finns 
möjlighet att göra samverkansyta för grupperna. SIKT-gruppen har redan sådan 
samverkansyta och SKIS-gruppen önskar få en sådan yta. 

Innovationssluss Skaraborg: 

Maria Nilsson berättar om ett Skarborgsgemensamt projekt ”Innovationssluss 
Skaraborg”. Mer finns att läsa om projektet här: http://skaraborg.se/Var-
verksamhet1/innovationssluss-skaraborg/  

Varje kommun har en utsedd delprojektledare till projektet.  

http://skaraborg.se/Var-verksamhet1/innovationssluss-skaraborg/
http://skaraborg.se/Var-verksamhet1/innovationssluss-skaraborg/
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Intryck och tankar utifrån skolledarkonferensen 19 april 2017: 

Alexander Bards föreläsning hade avsedd effekt och väckte många tankar. Det var 
bra att man tagit in någon som ruskade om, det behövdes.  
Pär Lagers (SKL) föreläsning hade en annan framtoning. Han tyckte att det var 
viktigt att ha en vision. Man kan vända och vida på saker, kan det vara sant eller 
kan man tänka tvärt om. 
Peter Karlberg (Skolverket) tyckte vi gav för lite liv åt sina bilder. Peter la ner 
mycket tid åt sådan som vi redan vet. Önskvärt att vi hade fått en framtidsspaning 
också. Visade på stödmodulerna i Lärportalen. Rektorerna kan ha fått fel intryck 
kring programmering vilket kan bli något problematiskt.  

Workshop: 

Frågorna till workshopen var: 
1. Ge exempel på hur ni leder digitaliseringen i er verksamhet? 
2. Ge exempel på misstag som gjort inom ramen av digitalisering? 
3. Vilka är de största utmaningarna som ni ser inom digitalisering? 
4. Ge tips på hur arbetet kan påbörjas? 
5. Varför digitalisering? 
6. Vilken typ av kompetensutveckling behöver skolledare för att leda arbetet med 
digitalisering? 

Dessa frågor var i stort sett riktade till rektorerna. Det fanns ett maxantal med 
tecken till svaren.  

Tankar vi fick med oss från dessa föreläsningar och workshop var bland annat: 

- Rektorer och pedagoger leder personer som är ”mer digitala” 
- Många av oss är redan ”frälsta”, hur får vi med oss dem som inte är det? 
- Vilka verktyg använder vi i klassrummet och på vilket sätt används de? 
- Viktigt att vara tydlig med vad man vill åstadkomma, både skolledarna och 
pedagogen i klassrummet 
- Vi är inte längre i framkant så som skolan varit tidigare, hur hanterar vi detta? 
- Fram till idag har vi många gånger tagit något nytt och stoppat in det i den gamla 
strukturen, måste förändra våra arbetssätt. 
- Lärarna är många praktiker, teorin är sällan med. Ledaren måste utmana läraren. 
- Det finns ett sug bland lärarna att jobba mer digitalt men de vet inte hur, de 
behöver guidning kring detta. 
- Vilken kompetensutveckling behövs 
- Alla på respektive skola ska använda de digitala verktyg som finns. Skolledarna 
ska vara en föregångare. Viktigt att stötta skolledarna att leda arbetet för 
digitalisering. Hur skapar men ett engagemang, nyfikenhet? 
- Vi måste lära oss att befinna oss i kaos, kan finnas ett behov av att ge en bild av 
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kaoset 
- Hur behöver den fysiska miljön anpassas? 
- Viktigt att skolan själva äger processen. Landa i VARFÖR gör vi detta, 
VARFÖR en-till-en. 
- Många kommuner är ”implementeringskommuner”, verktygen är 
implementerade = nu är det klart 
- Vi behöver få igång dela-kulturen. Idag finns det massor med grupper på till 
exempel på Facebook som kan vara användbara för pedagogerna (ex Grej Of The 
Day) 

Holger, praoelev årskurs 8, var med oss en stund på mötet. Han tyckte att det 
behövs ett ungt utvecklingsteam. Holger tyckte även att lärplattformarna behöver 
vara responsiva. 

Vårt fortsatta arbete: 

Utifrån diskussioner kommer vi fram till att: 

- Bra med gemensamma möten  

- Till nästa möte, som blir gemensamt SIKT- och SKIS-möte, ska samtliga 
kommuner sammanställt resultaten från LIKA och gjort en 
kommunanalys (gärna tillsammans med elev/elever).  

- Vi ser att grupperna, vid nästa möte, gör en analys utifrån sammanställda 
resultat/analyser från LIKA samt från workshopfrågorna.  

Övriga frågor: 

Maria Mjörnestrand, Lidköping, har en fråga kring hur vi organiserar våra SYV.  
Maria skickar frågan via mail till SKIS-gruppen. 

Möten till hösten: 

2017-09-08 Kl. 12.00-16.00 i Skövde (Köpmannen).  
Gemensamt möte SIKT- och SKIS-grupp. Vi börjar med lunch. 
Medtag kommunanalys av LIKA 

2017-11-17 Kl.08.30-12.00 i Skövde SKIS-grupp 

 

Vid pennan 
Ulrika Törnberg 


