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Draken
Tid Tema Att 

inspirera
Förklaring Talare

13.00  
14.00

Hjärntorget
+Keynote i 

det 
dagliga 

skolarbetet

Carina och hennes elever kommer 
att visa hur dom arbetar med 
Keynote och Hjärntorget

Carina Rönnbäck med 
elever, Oscar 
Fredriksskolan

14.15 - 
14.45

Att filma 
NO-

lektioner

Learning by doing! Anders 
Hackzell tar NO-undervisningen 
med eleverna i 7:an till 9:an till 
nya nivåer när han låter dem filma 
experiment för fördjupat lärande. 
Se gärna film på hemsidan!

Anders Hackzell, NO-lärare 
Nya Påvelundsskolan  

15.00- 

15.30

Vårt 
arbete i 

framtidens 
klassrum

Karin och Bea berättar om hur 
dom utvecklat arbetet med datorn 
i undervisningen på lågstadiet.

Karin Ulvelid och Beatrice 
Sahlström, lärare på 
Dalaskolan.

15.30- 

16.00

Bloggen 
gör arbetet 

i 
förskolekla
ssen synligt

Karolina och Anna visar sitt arbete 
med bloggen i Hjärntorget som 
bl.a. ger nya möjligheter att nå 
föräldrasamverkan.

Karolina Nygren Anna 
Sörensen

Förskollärare Hagenskolans 
förskoleklass

Gillestugan

Fokus grundskolan 13 okt 13.00 - 16.00
Fokus grundskolan 13 okt 13.00 - 16.00
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Tid Tema Att 
inspirera

Förklaring Talare

13.00  
14.15

Workshop:
Filma med 
Smartphone 
och redigera i 
Youtube

Ny teknik och nya resurser, 
framförallt på internet, ger 
fantastiska möjligheter att skapa 
undervisningssituationer som ökar 
kreativiteten och lusten till lärande. 
Tekniken är fortfarande relativt ny, 
vilket gör de flesta av oss till 
nybörjare

OBS! Du behöver en Smartphone 
och en dator för att delta i 

Workshopen

Filmpedagogerna 
Mikael Kowalski, 
Johan Holmberg 

och Fredrik 
Holmberg 

14.50 

- 

16.00

Ökade läs- och 
skrivkunskaper 
med Classmate 
i Ale!

Emelie Öhrn är pedagog på 
Nödingeskolan för åldrarna 1-3. I 
Ale har man valt att satsa på de lite 
speciella datorerna Classmate som 
är anpassade specifikt för skola och 
små barn. Emelie kommer att visa 
hur de hon arbetar och samtidigt 
resonera kring de fördelas som hon 
tycker att arbetet med datorerna 
ger.

Emelie Öhrn. 
lärare 

Nödingeskolan 1-3

http://www.torghandelgoteborg.net
http://www.torghandelgoteborg.net
http://www.torghandelgoteborg.net
http://www.torghandelgoteborg.net


www.torghandelgoteborg.net

Tid Tema Att inspirera Förklaring Talare

13.00-
13.30

Att utveckla 
undervisningen med 
modern teknik och 
öppna frågor

Ulrika och Agneta berättar om 
sitt arbete i framtidens 
klassrum. Se gärna film på 
hemsidan!

Ulrika Ringsberg 
och Agneta 

Landén, 
Fiskebäcksskolan

13.40
-14.10

Informationskompetens 
- alla elevers rättighet

Solveig berättar om hur 
information blir till kunskap - 
Informationskompetens. Se 
gärna film på hemsidan!

Solveig Eriksson, 
Fiskebäcksskolan

14.15 
-

14.45

iPads på fritids Ann visar hur dom har använt 
iPads på fritidshemmet

Ann Charters 
Rowe, 
Annedalsskolan

15.00

 - 

15.30

Inspiration med IKT Sofia kommer att visa filmer 
som barnen har gjort, 
bloggen, hur man använder 
corkboard.me och lite kort om 
hur en skypelektion med 
vasamuseet går till, det 
handlar om kreativitet, lust och 
skapande med datorn!

Sofia Wall 
Karl Johansskolan 

F1

Fokus grundskolan 13 okt 13.00 - 16.00
Folkan

Tid Tema Att inspirera Förklaring Talare

14.50 - 
16.00

Talsyntes i elevmejlen 
och samtal kring 
tillgänglighet

Göteborgs Stad är världsledande!

I alla fall när det gäller att få in en 
unik talsyntes direkt i elevernas 
mejl. Stefan Dellenborg på 
Slottsbergsgymnasiet är pionjär 
inom området och visar hur det 
hela fungerar!

Dessutom samtalar Lars-Göran 
Börjesson och Marie Jakobsson, 
båda på CfS om hur IT kan 
förbättra tillgängligheten för barn 
och elever i skolan.

Stefan 
Dellenborg, 
Slottsbergsgymn 
asiet,

Lars-Göran 
Börjesson och 
Marie 
Jacobsson, CfS

Fokus grundskola 13 okt 13.00 - 16.00
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