Workshop med de fackliga representanterna
gällande digitala verktyg för personal
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Översikt:
Risk:
Risk 1 Arbeta offline, hur
fungerar det då vi inte har
internet?

Risk 2 Utskrifter, kan detta
lösas innan augusti?

Risk 3 Tiden att tömma sin
dator och flytta över material,
samt tid att lära sig det nya
verktyget.

Risk 4 Nätverket ska ha
tillräcklig kapacitet för att klara
att alla är online samtidigt.
Accesspunkterna är knappt
anpassade för de antal verktyg
vi har i nuläget. Om
elevverktygen blir fler och vi
alltid behöver vara online
behöver accesspunkterna ses
över.

Risk 5 De arbeten som vi
som lärare lagt på att tillverka
olika presentationer på
program som finns på Mac
försvinner. Hur kan gå runt det
problemet?

Risk 6 Kommer det finnas
motsvarande mjukvara i CB?
Vem kan lägga in appar och
när kan det göras?

Risk 7 Går det använda olika
digitala extra verktyg? Vissa
verktyg kräver en specifik
mjukvara. Ex. SmartBoard och
dokumentkamera

Bedömning/ färg:

Åtgärd:
Det finns ett offlineläge. I det
offlineläget kan du arbeta i de
dokument som redan är
öppnade. Fungerar även att
skapa nya dokument och
skriva i.
Utskrifter är beställda från IT.
Viktigt att IT levererar!
Tid behövs för denna
omställning. Viktigt att
skolledarna förstår behovet!

Nätverkstillgången behöver ses
över på alla skolor. Viktigt att IT
levererar!

Macformatet liksom många av
de vanligaste officeformaten
går att omvandla till
redigeringsbara format i G
Suite

Garageband, iMovie har idag
motsvariga program,
Soundtrap och Wevideo. Det
finns likvärdig programvara
som fungerar bra på CB.´Det
behövs läras nytt.
Om någon så behöver utifrån
behov kan den personalen få
en PC för att kunna nyttja ev.
extraverktyg

Risk 8 På vilket sätt är en
chromebook konkurrenskraftig
gentemot en Mac? Kommuner
kring Alingsås har många en
Mac som pedagogiskt verktyg
bland pedagogerna.

Beroende på val av modell kan
påverka upplevelsen

Tjänster vi idag vet att de inte fungerar men kommer att lösas beroende på beslut:
● Utskrifter ligger en förbeställning hos IT beroende på nämndbeslut
● ITansvarig på skolan behöver komma åt elevkonto

