Utbildningsförvaltningen
Medioteket/Skoldatateket

Sida 1 (2)
2017-01-17

Skoldatateket Stockholm/Medioteket erbjuder
kommunala grundskolor utlån av Ipadvagn i samband
med projekt
Målet med projekten är att främja digitaliseringen i skolan och
sprida goda exempel till andra skolor. Skoldatateket/Medioteket
arbetar för att elever i behov av stöd ska uppleva högre grad av
tillgänglighet och delaktighet i sin skolsituation vilket gör att tankar
kring detta bör ingå i projektplanen. Vi vill ta del av ert arbete i
klassrummet för att ta lärdom av hur arbete med Ipad fungerar i
praktiken. Om möjligt vill vi därför i några av våra projekt
dokumentera genom att filma eller fotografera i klassrummet och
kort intervjua någon lärare eller elev. Vi bistår med särskilda PULblanketter för ändamålet.
Projektet
Välj ut ett ämnesområde eller ett tydligt syfte med projektet, till
exempel att använda Ipad som daisyläsare, utveckla skrivandet eller
att arbeta med alternativa redovisningssätt. Om ni har en idé kan vi
hjälpa till med utformning av innehåll, till exempel vilka appar och
inställningar som finns och kan vara lämpliga. Vi kan vid behov
eventuellt komma ut till skolan och ge stöd och utbildning under
projektets gång. Möjlighet finns även att vi inleder projektet med en
workshop för deltagande lärare från er skola här hos oss på
Skoldatateket/Medioteket i Liljeholmen. Förkunskaper kring
Ipadanvändning är inget krav.
Ni hämtar och lämnar Ipadvagnen (halvklassuppsättning om 15 st)
hos oss och får låna den i åtta veckor upp till en termin beroende på
valt projekt.
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Exempel på teman som passar på gruppnivå:
- alternativa redovisningssätt, få in film, bild och ljud i undervisningen, ex göra egna böcker, dockteater eller skärmfilmer
- första läs- och skrivinlärningen
- inlästa läromedel och användning av talsyntes
- andraspråksinlärning
- motivationshöjande färdighetsträning inom exempelvis matematik,
svenska och engelska
- pilotprojekt med Invigos eller Edimia (vt-17)
Tid för lånet: åtta veckor – en termin
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Tillgängligt för lån: 15 st med skyddsfodral i en förvarings- och
laddningsvagn. I vissa projekt ingår tangentbord och hörlurar.

Intresserade?
Är ni intresserade av att låna en Ipadvagn för ett projekt på er
skola? Vänligen fyll i bifogad ansökan/projektplan och sänd åter till
oss via mejl eller internpost.
Vänliga hälsningar
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