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Ett nyhetsbrev för anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Tingsryds kommun. 
Redaktör: Adrienne Widegren, 0477 – 444 97, adrienne.widegren@tingsryd.se 

Nyhetsbrev 2015 
Barn och  utbildning 

 
 
 
 
 

 
 
Studentmöte  
måndag den 14/12 kl 14.00 i Gröna rummet 
 
Julavslutning  
för personalen på Wasa/TLC onsdagen den 16/12 mellan kl. 16.00-18.00 i matsalen. 
     Välkomna Anna o Tony   
Skolans julbord  
kommer att serveras på torsdagen den 17/12.  
 
Skåpnycklar  
Påminn Era elever om att lämna tillbaka LÅNADE extranycklar senast den 14/12. 
Under jullovet kommer vi att skriva fakturor på de nycklar som ej är tillbakalämnade. 
 
Omprov 
Onsdagen den 16 december kl 09.00 – 11.00 är det omprov i aulan. Det är Charlotte 
som kommer att vakta. 
 
BF-programmets programråd 
Möte onsdagen den 16 december kl 12:30 – 15:00 i F23. 
 
Elevforum 
Tisdagen den 15 december kl 14.00 – 15.00 träffas alla medlemmar i vårt  
elevforum i C6. 
 
Ny IT-plan  
En ny IT-plan för skolorna i Tingsryds kommun är nu framtagen, se bilaga. 
Läs igenom den så kommer vi att ta upp den på KPT-dagen den 7 januari. 
                                                                                                              //Anna 
KPT-dagen den 7/1-16 
kommer att skickas ut till Er i nästa vecka på mail. 
 
Lunchschema vid Lucia 
För att inte alla ska komma samtidigt till vår restaurang på fredag, föreslår vi att ni  
släpper eleverna följande tider: 

• Treorna: Enligt schema 
• Tvåorna: BF/IN/VO14 kl 11:10. NA/TE/SA14 kl 11:20 
• Ettorna: IN/TE/VO/BF15 kl 11:00. NA/SA/EK15: Enligt schema 
• IM gr c & d: 11:15; IM gr a & b: 11:25 

 
Lucia startar i kyrkan kl 12:15. 
 
 

WasaNytt v 50  
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 



 
Lunchschema vid julavslutning 
För att sprida ut lunchen inför julavslutningen den 18 december vill vi att ni följer 
nedanstående tider. Jag ger förslag på salar. 
 

Klass Lunch Sal för 
julavslutning Klass Lunch Sal för 

julavslutning 

BF15 
11:15 – 
12:00 C6 BF14 

11:40 – 
12:20 E5+E6 

BF13 
11:30 – 
12:10 B1 EK15 

11:10 – 
12:00 F23 

EK13 
11:30 – 
12:10 F21 NA/TE15 

11:40 – 
12:20 E3+E4 

NA/TE14 
11:10 – 
12:00 B5 NA13 

11:30 – 
12:10 A2 

TE13 
11:30 – 
12:10 B6 IN15 

11:10 – 
12:00 A1 

IN14 
11:40 – 
12:20 A3 SA15 

11:10 – 
12:00 F1 

SA14 
11:40 – 
12:20 E8+E9 SA13 

11:30 – 
12:10 F3 

VO14+15 
11:15 – 
12:00 E10+E11 IM 15  Enligt schema  

 
Bussarna går hem kl 13:40. 
 
 
Vi önskar LYCKA TILL våra kollegor Rikard, Jennie o Helen som slutar hos oss efter 
jullovet. Stort tack från oss alla  
 
Vi önskar även alla personal en Riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
 
 
”Glöm inte vilken skatt en vanlig dag är” 
 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2NProL3JAhUI8XIKHTZPC64QjRwIBw&url=http://www.gasthofzurpost.at/en/december&psig=AFQjCNHJtz_FKS4ApSqO66tM2KlWSWgXRA&ust=1449148422809992
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2NProL3JAhUI8XIKHTZPC64QjRwIBw&url=http://www.gasthofzurpost.at/en/december&psig=AFQjCNHJtz_FKS4ApSqO66tM2KlWSWgXRA&ust=1449148422809992�


 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn.utbildning@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barn och utbildningsförvaltningen 

Målbild 

Tingsryds kommun skall erbjuda goda möjligheter för alla i förskolan och skolan att 

använda tillgängliga IT-verktyg i syfte att uppnå högsta måluppfyllelse. Varje elev ska 

efter genomgången grundskola och gymnasium kunna använda och förstå modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapade och lärande. 

Vår kommun skall arbeta aktivt för att stödja elever och pedagoger i denna strävan.   
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Pedagogisk IT-plan för Tingsryds kommun 

Nulä gesbeskrivning 
 Alla skolor och förskolor har bra nätverk vilket ger valfrihet att använda plattform 

efter behov. 

 Merparten av klassrummen och många förskolor är utrustade med interaktiva tavlor. 

 Förskolan och grundskolan har god tillgång till datorer men även lärplattor vilket 
möjliggör ett differentierat lärande med hjälp av IT. 

 Elevhälsan stödjer elever med särskilda behov såväl med teknik, mjukvara samt 
användning. 

 Elever från åk 7 och till Gy åk 3 har 1-1 datorer. 

 Som grundläggande mjukvaruplattform erbjuds Itslearning1 för grund- och 
gymnasieskolan. 

 Som insamlingsverktyg används LIKA2  

 Revidering skall ske årligen med stöd av LIKA-verktyget. 
 

Ö vergripände 

 IT-planen är en kommunal strategi och utgör en gemensam struktur för BUN:s 
ansvarsområde 

 IT-planen följs upp i form av en årlig kvalitetssäkring med hjälp av STRATSYS3. 
Exempel på indikatorer är infrastruktur, ledning, kompetens och kvalitetssäkring 
enligt LIKA. Indikatorer tas fram av IT-samordnare. Förvaltningens utvecklingsledare 
stödjer. 

 IT-planen säkras i nämnden 
 Skolchefen har ett övergripande ansvar för IT-planen 
 IT-samordnaren koordinerar arbetet mellan skolchef, rektor/förskolechef och IT-

pedagoger 
 Rektor/förskolechef har ansvar för IT-investeringar, uppföljning och utveckling 
 Rektor/förskolechef har det pedagogiska ansvaret för IT-utvecklingen inom sitt 

område 
 IT-pedagogerna leds av IT-samordnaren och arbetar nära rektor/förskolechef och 

pedagoger  
 IT-pedagogens uppgift består i att inspirera, informera och coacha kollegor 
  IT-pedagogens uppgift består även i att stötta rektor/förskolechef i arbetet att se IT i 

skolan som en möjliggörare för integrering av kursplaner och styrdokument 
 Elevhälsan är en viktig resurs i stödet till elever med särskilda behov och har till 

uppgift att vara ett stöd för pedagoger samt att bevaka digitala hjälpmedel 

                                                           
1 Itslearning – lärplattform, se bilaga 4 om pedagogisk användning. 
2
 LIKA. Ett verktyg framtaget i samarbete mellan SKL och flertalet aktörer från skolans värld. LIKA är uppdelat i tre delar: 

värdering - sammanställning - handlingsplan, där de två sista delarna baseras på den första: din värdering och skattning av 
arbetet på skolan. Läs mer på http://lika.skl.se/ 
3 Stratsys är ett operativt verktyg som fungerar som stöd för hela organisationen. Genom att koppla aktiviteter till mål 
fångas den löpande verksamheten upp och styrdokumenten levandegörs. Pågående aktiviteter dokumenteras kontinuerligt 
och medarbetare kan, utöver att i realtid följa arbetet även analysera resultaten. 

http://lika.skl.se/
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Infrästruktur 
Alla skolor och förskolor har bra nätverk vilket ger valfrihet att använda plattform och 

verktyg efter behov. 

 För att målbilden skall uppnås måste skolans behov vara styrande 

 För att säkerställa plattformsoberoende skall de IT-verktyg som används i 
undervisningen i första hand erbjudas som molntjänster 

 Elever från åk 7 skall ha tillgång till egen dator (1-1) 4 

 Lärplattor5 kan ersätta eller komplettera datorer 

 Användning av egen utrustning (BYOD)6 kan öka tillgängligheten 

 

Ledning 
Ledningsfunktioner på skol- och förvaltningsnivå har ansvar för IT-planens förverkligande. 

 IT-pedagog finns på varje förskola/skola och på varje stadium 
 IT-samordnare har ansvaret att samordna och stödja IT-pedagogerna. Minst två 

träffar per termin (eller fler om behov uppstår). 
 Rektor/förskolechef ansvarar för att IT-planen lyfts i aktuella mötessammanhang 
 Rektor/förskolechef ansvarar för att IT-kompetens beaktas i medarbetarens 

kompetensplan 
 Rektor/förskolechef påbörjar ett organiserat utvecklingsarbete kring IT, pedagogik 

och kollegialt lärande. Speciallärare, 1:e lärare och bibliotekarier involveras i arbetet. 
 IT-utveckling är en återkommande punkt på skolans ledningsmöten 

 

Det pedagogiska utvecklingsarbetet med IT syftar till att stärka de personalgrupper som 

möter barn och elever oberoende av stadium genom att: 

 stärka elevernas skolresultat 
 känna glädje i lärandet 
 utveckla elevernas entreprenöriella förhållningssätt 

  

                                                           
4 Valet av hårdvara (datormodell) bör styras av skolans behov. En utredning bör göras för att klarlägga vad 

skolans behov är i de olika stadierna. Detta påverkar sedan valet av datormodell. Den framtida ekonomiska 
styrningen kan även få stor inverkan på val av hårdvara. Bilaga 1 
5 En utredning bör belysa vilken sorts lärplatta vi ska satsa på och hur den på lämpligt sätt kan användas i 

undervisningen på olika stadier. Bilaga 2 
6 BYOD, Bring Your Own Device, smarta telefoner, lärplattor, datorer är av intresse då det innebär att eleverna 

använder sin egen utrustning och får tillgång till skolans internetkapacitet. För de elever som inte har möjlighet 
att ta med egen utrustning skall skolan erbjuda sådan. Skolans nätverk dimensioneras för detta. Bilaga 3 
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Kompetens 

Övergripande 

För att eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt behöver pedagogerna: 

 

 Delta i kollegialt lärande avseende pedagogisk IT-utveckling 
 Kommunicera kompetensutvecklingsbehov med närmaste chef. Ämnesutveckling, 

källkritik, mediekompetens är prioriterade områden under det första året. 
 Under IT-planens första år genomföra och dokumentera ett pedagogiskt 

utvecklingsarbete, ensam eller tillsammans med kollegor där IT integreras 
 Tillgängliggöra och följa upp utvecklingsarbetet tillsammans med kollegor 
 Öka kunskapen om alternativa verktyg 

 

Samtliga pedagoger är väl förtrogna med styrdokumentens skrivningar avseende användning 

och förståelse av digitala resurser och hur dessa kan passa in i undervisningen. 

 

Anvä ndning  
Målsättning är att öka användningen av investerade resurser för högre måluppfyllelse 

genom att: 

 

 följa kommunens IT-policy 
 vara förtrogen med Itslearning som lärplattform. Se bilaga 4 om pedagogisk 

användning. 
 påbörja användningen av någon ytterligare webbresurs, knutet till ämne eller 

kunskapsområde 
 öka användningen av alternativa verktyg i undervisningen 

 

    

 

Tingsryd 2015-05-18 

Dan Fjällström, IT-samordnare 

Åke Sjöberg, Av-Media 

Lennart Axelsson, Av-Media  
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Bilaga 1 

1-1 dätorer i Tingsryds kommun 
  

Ett politiskt beslut har slagit fast att elever från åk 7 i grundskolan skall erbjudas en dator, även kallad 

1-1 dator. 

Det övergripande syftet har varit att erbjuda elever och lärare tillgång till dator i undervisningen i 

förhoppning om att det ska höja kvaliteten och måluppfyllelsen. Införandet har inte föregripits av 

någon riktad förberedande insats varvid användandet fått växa fram efterhand. 

Pedagogernas syn på datoranvändandet har varit mycket olika beroende på t.ex ämne, pedagogens 

och elevens inställning till användande av dator som ett verktyg för lärande osv. 

Vi har beslutat om leasingmodellen och kostnaderna för 1-1 på högstadiet och gymnasiet är 

omfattande. Modellen innebär också vissa friktioner när problem uppstår och garanti eller försäkring 

åberopas. Återlämnandet efter brukandet (3 år) är också problematiskt, då vi förväntas återlämna 

datorerna i normalskick och får betala mellanskillnad om det är sämre. 

För att optimera 1-1 användandet och samtidigt ta hänsyn till ekonomin bör vi bestämma nivån på 

användandet enligt skolans behov och därefter besluta om datormodell som möjliggör detta. 

  

Förslag på grundläggande användning för 1-1 

 Officepaket med ordbehandling, kalkyl och presentation 
 Internet för att söka och hämta information 
 Talsyntes om behov finns 

 

Vissa utbildningar, främst på gymnasiet, kan ha behov av speciell hårdvara beroende på program 

som kräver högre hårdvaruspecifikation för att kunna köras. Detta kan lösas antingen genom att 

tillhandahålla eller genom att tilldela dessa elever en uppsättning extra kraftiga datorer.  
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Jä mfo relse mellän olikä väl äv hä rdvärä fo r 1-1 
  PC 1-1 Windowsplatta med 

tangentbord 
Chromebook 

C:a pris 6500 kr 3000 – 4500 kr 3000 – 4500 kr 

Operativsystem Windows Windows Google Chrome OS 

Officepaket Ms Office Ms Office 365 Google Office 

Talsyntes Ja Ja Ja 

Program Levereras med 
Office 

Levereras med Office 
365 (Molnet) 

Levereras med Google 
Office samt tillgång till  
gratisprogram 

    En Windows platta är 
egentligen en vanlig 
dator om än i annat 
format. I stort sett alla 
Windows program går 
att köra. 

Chrome OS är en 
Linuxmiljö där vanliga 
windowsprogram 
normalt inte körs. 
Utbudet av program 
växer ständigt. 
Valet att gå mot 
molnbaserade program 
gör att man kan köra 
dessa oberoende av 
operativ.   

Nackdelar Dyrt Inte så kraftfullt som 
en normal dator 

Vanliga PC-program går 
ej att köra. Kräver 
uppkoppling mot 
internet för att kunna 
användas fullt ut. 

Fördelalar Välbeprövat Lätta och smidiga. Bra 
att skriva på. 

Lätta och smidiga. Bra 
att skriva på. Snabba. 

Övrigt   Kombinerar en 
lärplatta och bärbar 
dator. 
Kan ersätta en normal 
bärbar dator om ej 
speciella behov 
föreligger. 

Många skolor har gått 
över till Chromebook i 
syfte att spara pengar. 
Växjö kör dessa på ett 
par skolor med gott 
resultat. 
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Bilaga 2 

Lä rplättor i Tingsryds kommun 
  

Lärplattor omfattas i nuläget (Vt. 2015) inte av support från IT-avdelningen utan man betalar endast 

en mindre summa för att komma åt nätverket (internet). 

I syfte att spara pengar i verksamheten, men också utveckla densamma, införskaffades lärpattor – 

Ipads. Valet föll på Ipads då dessa låg på framkant och erbjöd bäst miljö i skolan. BUF har nu c:a 450 – 

500 plattor i verksamheten, främst i förskola, lågstadium och mellanstadium. Många av dessa plattor 

är nu gamla och kommer att behöva omsättas. 

Utvecklingen på lärplattor har gått framåt med stormsteg. Där Ipad tidigare var ensam finns nu 

utmanare i form av Android och Windowsplattor. Priserna varierar också kraftigt från under 1000 kr  

till långt över 7000 kr. 

I Sverige dominerar Ipad fortfarande med c:a 80% av marknaden medan man i världen i övrigt kan 

konstatera att Android har c:a 80 %, Ipad strax under 20% och Windows resten. 

Inför fortsatt anskaffande av lärplattor bör en utredning göras om syfte/användning och vilka 

modeller av plattor som uppfyller kraven. I detta sammanhang kan också ekonomiska och tekniska 

synpunkter vävas in. 
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Jä mfo relse äv lä rplättor 
  Ipad Android Windows 

Pris Ipad Air c:a 5000 kr 1000 – 7000 kr 2500 - 7000 kr 

  Tangentbord 700-1000 kr Lämplig skolplatta bör 
ligga i intervallet runt 
2500 kr. Tangentbord + 
700 kr 

Lämplig platta med 
tangentbord bör ligga i 
intervallet 3500 – 4500 
kr 

Fördelar Fungerar bra och det 
finns gott om appar att 
köpa till. Det produceras 
nya ”lärappar”. 
Eleverna kan inte ändra 
inställningar så lätt. 

Billiga. Man får en bra 
platta från 2000 kr. 
De flesta appar är gratis 
och köpapparna är 
billiga. 
Finns stöt och 
vattentåliga. 
Lätt att återställa vid fel. 

Är en liten PC och alla 
program som går att köra 
på en dator fungerar här 
också. 
Tangentbordet är ett 
normalt tangentbord. 
Det går att logga in i 
nätverket och komma åt 
sina mappar och filer. 

Nackdelar Svårt att spara filer och 
bilder. 
Omständigt att skriva ut 
på annat än Apples egna 
skrivare. 
Tillbehören är dyra. 
Tangentborden är ej 
optimala och saknar 
”normala” funktioner. 
Slutar plattan fungera är 
det svårt att åtgärda. 

Lätta att ändra 
inställningar på. 
Inte lika många lärappar 
som för Ipads. 
  

Inte så många appar. 
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Bilaga 3 

BYÖD – Bring Your Öwn Device 
 

BYOD – Bring Your Own Device, betyder för skolans del att elever och personal använder egen 

utrustning (t.ex. mobiler eller surfplattor). Användningen är för dessa grupper möjligheten att koppla 

upp sig mot skolans nätverk i syfte att kunna komma ut på Internet. 

Då smarta telefoner och surfplattor har utvecklats och spridits till stora grupper i vårt samhälle har 

det blivit ”normalt” att snabbt kunna söka och finna information över Internet. Även unga har till stor 

del tillgång till egen smart telefon och undersökningar visar att de flesta elever har en. 

Redan nu använder eleverna sina smarta telefoner i stor utsträckning då faktasökande är tillgängligt 

och snabbt. Det är besvärligt att ta fram datorn och koppla upp för ett snabbt informationssök.  

Att förbjuda det som är vanligt förekommande utanför skolan rimmar illa mot den IT-utveckling vi vill 

nå. När elever och personal väljer att använda egen utrustning vid snabba informationssökningar 

visar det att värdet i detta är större än den ekonomiska vinst man kan göra genom att använda 

skolans utrustning. Genom att tillåta BYOD kan alla med egen utrustning nå Internet på lika villkor då 

eleverna oftast endast har mindre summor att spendera på sitt mobila Internetanvändande. 

Då uppkopplingen endast avser åtkomst till Internet bör innebära att de juridiska hindren är 

överkomliga. Användningen av BYOD bör då regleras i skolans IT-policy och vara klara och tydliga.  

 

Länkar: http://en.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device  

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device


 

Pedagogisk IT-plan för Tingsryds kommun 2015                                                                          Sida 10 av 14 
 

Bilaga 4 

Itsleärning i ett pedägogiskt perspektiv 
 
 Itslearning är väl anpassat för att stödja det pedagogiska arbetet från förskolan upp till vuxenstudier 

(komvux). Plattformen stödjer allt ifrån själva planeringsfasen till genomförande med återkoppling 

och bedömning, till rapportering. 

Fokus är att stödja processerna för lärandet där eleven utgör centrum 

och engageras på ett djupare plan. Eleven blir kunskapsgivare såväl som 

kunskapstagare. Detta sker under lärarens ledning då eleverna kan 

undervisa varandra, presentera, ge feedback och ”feedforward” till 

varandra. Engagemanget ökar då eleverna interagerar med varandra.  

Genom att använda olika media i undervisningen så kan man tillgodose 

en hög grad av kreativitet och skapande – både hos elever som lärare. 

Det handlar om att möta eleverna där de är och inte där de förväntas 

vara.  

Att bädda in material som finns tillgängligt via nätet, använda ljud – och videoinspelningar för att 

åskådliggöra praktiska exempel alternativt i språkutbildning, är mycket effektivt. Man kan även jobba 

aktivt med de molntjänster som erbjuds gratis på nätet idag – och då hålla ihop det via itslearning, 

ett ”hub” tänkande som kommer att ta allt större plats i framtiden.  

I plattformen är det lätt att skapa en medvetenhet kring vad som förväntas av eleverna – både inför, 

under och efter lektioner – i syfte att öka möjligheten till förberedelser, fylla eventuella 

kunskapsluckor och inte minst säkra kvaliteten på undervisningen. Genom att koppla 

kalenderhändelser till planeringsverktyget så synliggörs hela denna process för både elev, mentor 

och vårdnadshavare. Transparens är en viktig parameter för att kunna synliggöra lärande i olika 

former.  

Som lärare kan man samarbeta med kollegor genom att dela med sig av sina pedagogiska 

planeringar, kurser samt uppgifter och tester. Via Biblioteket kan man välja att dela material och 

samtidigt göra en värdering av den upplevda kvaliteten. 

Vidare kan man som lärare kopiera enskilda moment mellan kurser eller genom mallkurser föra över 

fullständigt kurs/ämnesinnehåll som man lätt kan återanvända för nya kurser och lektionsupplägg. 

Detta är ytterst tidsbesparande samtidigt som det främjar kreativiteten och driver 

förbättringsarbetet framåt.  

Samarbetsmöjligheterna omfattar både lärare och elever. Genom projektytan kan man som elev 

skapa och bjuda in till samarbete elevgrupper emellan och på samma sätt kan även kollegor starta 

utvecklingsprojekt.  

Man har också möjligheter inom kursytan att skapa möjligheter för kollaborativt lärande. Då läraren 

själv kan bjuda in till sin digitala undervisningsyta har denne möjlighet att få feedback och 

feedforward från sina kollegor och ett kollegialt lärande främjas. Även skolledare, rektor, kan bjudas 

in för att skapa en transparens kring utveckling- och kvalitet.  
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Bedömning är centralt för kunskapsutveckling. I itslearning har man möjlighet att återkoppla i skrift- 

ljud- video och bild. Man har också olika typer av återkoppling tillgängligt såsom matriser, 

sammanhängande kommentarer och rapporter (både individuellt och i grupp). Med hjälp av 

rapporterna kan man skapa en bild av både den enskilde elevens utveckling såväl som 

undervisningens effektivitet.  

Lärplattformen stödjer begrepp som ”blended learning” där undervisningen pågår såväl innanför som 

utanför den fysiska miljön och har en hög grad av flexibilitet för att kunna svara upp mot det 

arbetssätt som läraren önskar tillämpa i sin undervisning.  

Tekniken ska ses som en bärare, stöd av den vision man vill uppnå med digitaliseringen. ”Vad, hur 

och varför” är en viktig treenighet som måste hänga ihop och stödja varandra.  

 VAD är det man vill uppnå, vad är det som ska stödjas  
 HUR ska det stödjas  
 VARFÖR gör vi detta  

 

 

 

 

 

 

 

Mobilitet är en nödvändig faktor i dagens undervisning – inte minst för att stödja koncept som 

”blended learning”. Plattformen stödjer användandet av mobila applikationer fullt ut (laptop, 

läsplatta och mobil) vilket gör det teknikneutralt. Oavsett om man använder 1-1 datorer eller andra 

lösningar stödjer Itslearning. 
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Pedägogiskä progräm 

Lä nslicenser 
Genom länssamverkan i AvMedia Kronobergs regi har vi tillgång till ett antal program genom 

länslicenser. 

The English Minnits 

The English Minnits är ett uppdragsbaserat äventyrsspel för träning av engelska för 9-12-åringar och 

gymnasiesärskolan. När eleverna spelar behöver de lyssna och följa instruktioner på engelska och 

tränas då i att använda språket i vardagliga situationer. AV-Media har slutit ett avtal som gör det 

möjligt för alla grundskolor i Kronobergs län att arbeta med spelet i två år (från augusti 2014) utan 

kostnad. The English Minnits finns i både webbversion och som app. Läs mer om spelet här eller se 

en instruktionsfilm. Testa The English Minnits här. Kontakta Anders Lidén på 

anders.liden@ulearngames.com för att få inlogg till The English Minnits på din skola och boka ett 

skolbesök. Läs mer. 

Vocalex 

Vocalex är ett program för dig som vill utöka ditt ordförråd på svenska eller ett främmande språk. Du 

kan snabbt och enkelt lära dig nya ord genom övningar i stavning, hörförståelse och artikelträning. 

Programmet fungerar som en visuell ordlista och innehåller över 1 600 ord och bilder med 

ljudinspelningar av ordens uttal. Vocalex kan användas både av nybörjare och av den som redan har 

kunskaper i målspråket, som komplement till andra språkkurser eller vid självstudier. Du hittar 

Vocalex i Mediekatalogen SLI. Logga in och gå till fliken Gå till. 

Svenska-djur.se och Världens-djur.se 

Ge dina elever moderna verktyg för kunskapssökande, titta, lyssna och lär med olika medier i 

undervisningen. Bilder, animationer, ljud- och videoklipp stödjer lärandet! Det finns tre 

svårighetsnivåer på faktatexterna – eleven väljer själv. Till dig som lärare finns undervisningsmaterial 

med färdiga lektioner, uppgifter och aktiviteter som sparar din planeringstid. 

Hemsidan kan användas inom flera ämnen i grundskolans alla årskurser med djur och natur som 

utgångspunkt. Länkar till guide/demo — svenska-djur.se — varldens-djur.se. 

Skolplus 

På Skolplus hittar du digitala resurser, övningar och lektioner för grundskolan. En del av materialet är 

avsett att användas i klassrumsmiljö av eller under överseende av en lärare på till exempel interaktiv 

skrivtavla eller vanlig dator. Det finns även övningar och spel som kan användas av eleverna själva. 

Skolplus strävan är att lära ut och ge färdigheter på ett lättsamt och roligt sätt som får eleverna att 

engagera sig. Du kommer åt Skolplus genom att logga in i Mediekatalogen SLI och klicka på rubriken 

Gå till. 

Månresan 

Månresan är ett övningsmaterial i matematik, engelska och geografi. Materialet är utformat som ett 

webbspel där eleverna tillsammans hjälps åt med att föra klassen i en raket till Månen. Konceptet är 

enkelt och rakt på sak, och många elever inspireras av att lösa uppgifter som presenteras på det här 

sättet. Kontakta Tina Sundberg för att ”kvittera ut” en raket till dina elever. Länk till Månresan. 
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WebMath 

WebMath är tänkt som ett stöd till lärare, lärarkandidater, elever och föräldrar. Via Webmath kan 

man tillgodogöra sig hela grundskolans matematikkurs och kurs A på gymnasiet på ett varierat och 

intresseväckande sätt. Focus ligger till att börja med på högstadiets matematikkurs med en repetition 

av de grundläggande momenten i låg- och mellanstadiets matematikkurs. Nu är ni automatiskt 

inloggade i WebMath om ni är inloggade i Mediakatalogen SLI. WebMath finns under fliken ”Gå till”. 

Använder du appen (på smartphones och läsplattor) behöver du fortfarande logga in med 

användarnamn och lösenord. I appen förblir du inloggad när du väl har loggat in. Länkar till 

guide/demo och www.webmath.se. Inloggningsuppgifter: Användarnamn: avmedia Lösenord: 

Kronoberg OBS! Nytt lösenord med stor bokstav! 

Adobe Connect Pro 

Ett verktyg för webbmöten. Vi hjälper dig att komma igång. Läs mer. 

Open Mind 

Open Mind är ett tankekarte-program som fungerar utmärkt att organisera och presentera tankar 

och ideér. När du gjort klart din tankekarta kan du exportera innehållet till ex. Microsoft Word eller 

PowerPoint. Kontakta Alma Palic för leverans av CD-skiva. 

 

Progräm i Tingsryds nä tverk 
Programutbudet kan variera mellan skolorna beroende på vilken licens som finns. Det kan vara allt 

från en enanvändarlicens till skol eller kommunlicens. 

10Fingrar 

Alfakungen 

Algodoo 

Autodesk Design 

Academy 

Bokstavslek 

Bygget 

Casino 

CD-ord 

Chefrens Pyramid 

Claroread 

Communicate: In 

Print 

Communicate: 

Symwriter 

Från ord till ord 

Förskolemix 

Glosmania 

Gula och Röda 

Kamraterna 

Klockan går 

Kostkoll 

Kryss och Ringar 

Lexia 

Little Bridge 

Läseboken 

Läshuset 

Läsia 

Läslandet 

Matematik Måneby 

Matematikhuset 

Mattevärlden 

MG Hitta Ord 

MG Läs Skriv 

MG Läsning Ord 

MG Vilket Ord 

Minneslek Junior 

Mysteriet 

Målia 

Måltavlan 1 

Måltavlan 2-5 

Måltavlan 6-8 

Ordjakt 

Ordkryss 

Ordsafari 

Räkna med pengar 

Sebran 

Selingua 

Seterra 

Skolstil 

Spell Right 

Stamp 

Stava Rex 

Särskrivning 

Tecknade Serier 

Tivoli 

Visma 

Administration 

Words and 

Sentences 

Äventyret
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Bloggär/Fäcebook (sociälä medier) i Tingsryds kommun 
 

Bloggar har sedan flera år tillbaka funnits i skolan. Oftast har det varit förskoleavdelningar som 

redovisat sin verksamhet inför föräldrar genom bloggar. Inom skolan har användningen ökat 

dramatiskt under de sista åren och då är det ofta klasslärare som även de visar upp sin verksamhet 

för föräldrar. Facebook har endast sporadiskt använts och då för att skapa flöden om enskild skola. 

Tingsryds kommun har tagit beslut om att tillåta bloggar som komplement till hemsidan. Här är 

tanken att visa en levande verksamhet i ständig förändring. Hemsidan å sin sida är tänkt att vara mer 

statisk och ge faktaupplysningar om skolverksamheten i stort. 

Kommunens riktlinjer för sociala medier (Se intranätet) ger en tydlig målbild i användandet. 

”Sociala medier är ett verktyg för Tingsryds kommun att få till en dialog och skapa öppenhet. Detta 

ligger också i linje med fullmäktiges principbeslut att demokrati, dialog och delaktighet ska 

genomsyra kommunens verksamhet. Sociala medier används också för omvärldsbevakning och 

marknadsföring.” 

Tingsryds kommun har beslutat att driva bloggar i egen miljö i syfte att skapa igenkännande och 

samhörighet. Två olika teman som följer kommunens design har tagits fram och skall användas. 

Före start av blogg skall rektor/förskolechef ge tillstånd då en avgift är knuten till uppstarten. 

Anmälan skall göras på avsedd blankett (se intranätet) och skickas till IT-samordnaren. Denne 

ansvara därefter att nödvändig utbildning ges och att bloggen sätts upp genom leverantörens 

försorg. 

Ytterst godkänns bloggen av förvaltningschefen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


