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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Jens Holm (ordförande) 
Jerker Rellmark (Ale)  
Emilia Sjöblom (Alingsås) 
Eva Welander (Alingsås) 
Linda Malmsten (Göteborg) 
Cecilia Manfredsson (Göteborg) 
Helen Henriksson (Göteborg) 
Peter Stöök (Göteborg) 
Malin Mogren (Göteborg) 
Katrin Forsgren (Härryda)  
Andreas Logg (Kungsbacka) 
Åsa Blide–Larsson (Kungsbacka) 
Therese Kraffke (Kungälv) 
Carolin Birk (Lerum) 
Rickard Hagerberg (Mölndal) 
Frida Lindén (Partille)  
Monica Hakefjord (Tjörn) 
Lena Hast Gustafsson (Öckerö)  
Johan Borvén (Göteborgsregionen)   

Malin Johansson (GR, sekreterare) 

Mattias von Feilitzen (GU) 

 

GÄSTER 

Annika Bergviken Rensfeldt, GU  

Martin Karlsson, GR 

Felix Gyllenstig Serrao, GR 

Malin Viberg, GR 

Ann-Charlotte Keiller, Förskoleförvaltningen 

EJ NÄRVARANDE 

Tobias Ågren (Lilla Edet) 
Jessica Dunhäll (Mölndal) 
Dino Hajiric (Stenungsund) 
Axel Karlsson (Stenungsund) 

 

Mötet öppnas 

(Jens Holm, ordförande)  

 

Mötet inleds med en presentationsrunda samt genomgång av dagordningen. Vi 

hälsar Linda Malmsten välkommen till nätverket som Förskoleförvaltningens 

nya representant. Linda tar över efter Cecilia Manfredsson som nu lämnar 
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nätverket efter många år. Vi skickar ett stort tack till Cecilia för hennes år i 

nätverket och önskar henne lycka till med sina nya uppdrag på 

Förskoleförvaltningen.  

 

Vem och vad styr förändringar kring skolans digitalisering? Perspektiv 

från pågående forskning   

(Annika Bergviken Rensfeldt, GU)  

 

Annika ger oss en inblick i pågående forskning utifrån frågan ”Vem och vad 

styr förändringar kring skolans digitalisering?” Hon problematiserar 

plattformens intåg i skolan och dess betydelse för arbetssituationen i 

verksamheterna. Hon lyfter också pandemins effekter, hur har egentligen 

utbildningssystemet fixat den här övergången? Vidare lyfter hon 

frågeställningarna; finns det risker för skolan med exponeringen i sociala 

medier och hur det ser ut med den digitala likvärdigheten i Sverige? Se bifogad 

presentation samt ta del av Annikas pågående forskningsprojekt: 
 

Lärares digitala arbete – i balans mellan krav och stöd? (Forte) 

Reconfiguration of Educational In/Equality in a Digital World (Riksbankens 

Jubileumsfond) 

Infrastructures for partially digital citizens: Supporting informal welfare work 
in the digitized state (Nordforsk) 

  

Att leda i en digitaliserad värld 

(Malin Viberg & Felix Gyllenstig Serrao. GR)  

 

Malin och Felix är tillbaka i nätverket för att presentera fortsättningarna för en 

fortsättning av utbildningen ”Leda i en digitaliserad värld”. De presenterar 

utbildningens innehåll samt förutsättningar för att utbildningen ska 

genomföras. 

 

Utbildningen:  

• Tänkt att genomföras i sin helhet under HT23/VT24  

• Utbildningen består av tre teman som man genomför under ett år.  

• Ett tema innehåller: uppstart, tre träffar, ett avslut.  

• Uppstartträffen har fokus på kunskapshöjande moment. 

• Avslutsträffen har fokus på erfarenhetsutbyte och nätverkande.  

 

 

Förutsättningarna:  

• Vi behöver 40 anmälda skolledare.  

• Gärna flera deltagande kommuner ifrån regionen. 

https://www.gu.se/forskning/larares-digitala-arbete-balans-mellan-krav-och-stod
http://www.gei.de/en/departments/mediatransformation/reconfigurations-of-educational-inequality-in-a-digital-world-red.html
https://www.nordforsk.org/projects/infrastructures-partially-digital-citizens-supporting-informal-welfare-work-digitized
https://www.nordforsk.org/projects/infrastructures-partially-digital-citizens-supporting-informal-welfare-work-digitized
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• Deltagarna betalar för sin utbildningsplats, 9990 kr per deltagare.  

• Mentor behöver säkerställs inom kort. Det behövs minst 8 mentorer 

från nätverket eller intresserade från kommunerna. Ta del av en 

interaktiv intervju kring vad mentors rollen innebär och kan ge: 

Mentorsrollen 

• Vi behöver hjälpas åt att sprida informationen kring utbildningen, se 

bifogad presentation, samt hitta intresserade mentorer. Besvara 

enkäten:  

 

Workshop kring samverkan med skolbiblioteksarbetsgruppen kring läs-

och skrivfrämjande arbete samt MIK 

(Jens Holm, Mölndal, Frida Lindén, Partille & Malin Johansson, GR)  

 

I arbetet med digitalt lärande har vi påbörjar en dialog med 

skolbiblioteksarbetsgruppen för att se hur de arbetar med digitalt lärande inom 

skolbiblioteken och om de ser ett behov av att samverkan kring frågan framåt. 

För att få en samlad bild kring vårt nätverks behov av samverkan har vi en 

workshop där vi i smågrupper diskuterar frågorna:  

 

• Vilken samverkan sker idag på kommunnivå kring digitalt lärande? 

• Vilken samverkan önskas på kommunnivå kring digital lärande? 

• Behov av samverkan på regional nivå kring digitalt lärande inom läs- och 
skrivutveckling samt MIK? 

 

Det som lyftes i stort vara att samverkan såg väldigt olika ut i kommunerna, en 

del hade närverk och erfarenhetsutbyten i gång medan vissa kommuner inte 

hade någon etablerad samverkan alls. Nätverket såg därför som första steg att 

det handlade om att eventuellt få i gång en samverkan på kommunnivå innan 

samverkan på regional nivå är aktuellt.  

 

Nätverket reflektioner skickas vidare till skolbiblioteksarbetsgruppen att ta del 

av och låta dem få återkomma med sina tankar till nätverket.   

 

Återkoppling från GDPR-arbetsgruppen 

 (Susanne Bergqvist, Partille & Martin Karlsson, GR)  

 

Martin gav oss en sammanfattning av GDPR-gruppens arbete sedan senaste 

återkopplingstillfället. Som tidigare nämnts har det varit ett varierat 

deltagande i gruppen och utmaningar kring hur man ska omfamna de stora 

https://ps.goteborgsregionen.se/engagera/0l5k0ppx
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GDPR-frågorna. Arbetsgruppen ser att man framåt behöver dela upp det i 

strategiska och operativa frågor och att nätverkets undergrupp, GDPR-

arbetsgruppens uppdrag skulle vara att ta sig an de operativa frågorna framåt. 

De ser att man behöver hitta en annans instans där man tar sig an de större 

strategiska frågorna. Jens Holm (ordförande) tar frågan vidare till UC, att 

fundera på hur vi tar oss an GDPR-frågan framåt och GDPR-arbetsgruppens 

framtid.   

 

Presentation av Göteborgs förskoleförvaltnings app-arbete  

(Cecilia Manfredsson & Ann-Charlotte Keiller, Förskoleförvaltningen, 

Göteborg) 

 

 Cecilia och Ann-Charlotte delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar 

ifrån deras apphanteringsprojekt.  De har skapat en struktur för hantering av 

appar, där de har gått ifrån individuella apple-id till managering av Ipads och 

utskick av appar. se bifogad presentation. De har gjort ett grundligt arbete, 

granskat och rensat bland apparna, de har skapat en ”Hub” för att ladda ner 

gratisapparna m.m. Inköp av betalappar samt GDPR kontroll görs numera 

centralt. De har också skapat en öppen webbsida "Appoteket", där man kan 

läsa om apparna och hur man kan ta del av utbudet. Presentationen bifogas 

anteckningarna 

 

 

Datum för kommande nätverksmöten 

• 28 februari Tid: 09.00–12.00 

Plats: GR 

• 16 maj Tid: 08.30–16.00 

Plats: GR 

Jens Holm tackar dagens mötesdeltagare för ett bra möte och mötet avslutas.  

 

 

/Malin Johansson 

  Nätverkets samordnare och sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/forskola.goteborg.se/appoteket/startsida

