
 



Kurser och Workshops för alla hösten 2013 

Kurser 

Datastudion och Skoldatateket har personal som kan hjälpa dig att 
använda tekniken i ditt pedagogiska arbete. Vi får ofta frågor om vi har 
kurser och här är programmet för kurserna hösten 2013. 

Vi har kurser för dig som: 

 känner att du skulle vilja ha mer kunskap om de 
program som finns i Portal035 (Fronter, Unikum eller 
Skola24). 

 vill använda Fronter som ett pedagogiskt verktyg. 

 behöver mer stöd i att använda Unikum så att arbetet med att skriva 
LPP och IUP till elever blir smidigt. 

 har fått en interaktiv lösning (skrivtavla/LCD TV/projektor) i 
klassrummet och behöver tips och idéer för att använda den på ett 
inspirerande sätt. 

 vill hjälpa dina elever att använda Vital, StavaRex och SpellRight och 
andra alternativa verktyg 

 behöver en uppfräschning i hur man använder Lexia och Provia 

 har iPad i verksamheten och behöver komma igång eller för dig som 
redan aktivt använder iPad och vill komma vidare. 

 vill ha tips och idéer på hur du kan komma vidare i ditt pedagogiska 
IKT-arbete t.ex. med Blogg, film, Flipped Classroom eller liknande. 

 
Dessutom bistår vi gärna med konsultation, inspiration, handledning och 
skräddarsydd utbildning för arbetslag eller förskole-/skolenhet. 
 

IKT-inspiratörer 

Läsåret 2013 finns det dessutom 13 IKT-inspiratörer som kan användas 
för inspiration och utbildning på era enheter. Mer information om dem och 
deras IKT-arbete hittar ni på Resurscentrum Kärnhusets rum i fronter eller 
på Intranätet. 
 

Kontaktuppgifter 

Ibland är det svårt att få tag på oss, det beror på att vi prioriterar att vistas 

så mycket som möjligt ute på fältet för att vara till nytta för pedagogerna. 

Enklast är att kontakta oss via e-post datastudion@utb.halmstad.se  

I den mån vi finns på plats och inte är upptagna av utbildning, så svarar vi 

på 035-138218 

mailto:datastudion@utb.halmstad.se


Anmälan till kurserna 

Kurserna måste du anmäla dig till (helst några dagar i förväg eftersom vi 
beställer fika) via kalendern i fronter eller via Anmäl-länkarna i detta 
dokument. När ser tillfället i kalender, klicka på den ljusblå bakgrunden. 
Klicka sedan på knappen Anmäl. 

Om du skulle få förhinder att delta på kursen, gör om proceduren ovan 
och klicka på knappen Avregistrera, så avbokas din plats och blir 
tillgänglig för någon annan som vill anmäla sig. 

 

Workshop 

När du har börjat använda redskapen i datorn kan det vara skönt att 
kunna få lite stöd medan du arbetar. Då kan du välja att komma till en av 
de workshops vi ordnar en dag varje vecka kl. 16-18 (se längst bak i 
denna skrift.) Vi hjälper dig med det du behöver just för stunden.  
Det behövs ingen föranmälan, alla skall känna sig välkomna och kunna 
bestämma sig samma eftermiddag.  
 
 

 
Specialbeställa kurser 

Du som rektor/förskolechef har möjlighet att specialbeställa 
kurser/utbildningstillfällen. Antingen kommer vi ut på enheten eller så 
bokar vi en lokal här. (Kostnad för fika tillkommer.) 
 

 

TorgIT 

TorgIT har arrangerats av Datastudion sedan våren 2012 och är en 
mötesplats på Kärnhuset med inriktning på IKT i undervisningen. Goda 
exempel på hur IKT kan användas visas upp i seminarieform av 
pedagoger. Tanken är att få en möjlighet att inspirera och inspireras av 
andra pedagoger i Halmstads kommun för att kunna vidareutveckla sitt 
eget arbete. Har du egna goda exempel att visa upp, hör gärna av dig till 
datastudion@utb.halmstad.se  

Höstens TorgIT är planerade till 1 oktober och 28 november. Mer 
information och anmälan kommer att publiceras på fronter. 

 

Välkomna till nya utmaningar med IKT i skolan.  
Datastudion och Skoldatateket  

mailto:datastudion@utb.halmstad.se


Portal035 – Fronter  

Grundkurs 

De enkla grunderna i fronter.  Vad är fronter? Vad ser du när du loggar in? 
Var finns dina rum? Var är kalendern? Hur kan du använda E-posten i 
fronter? Hur gör du för att publicera dokument och filer? 

 Torsdag 5/9 kl 14-17  Anmälan 

  

Fortsättningskurs - att vara rumsägare   

Här lär du dig hantera ett rum i egenskap av ägare. Du får förändra 
rummets verktygspaket och utseende samt hantera deltagare och deras 
rättigheter. Vi tittar på några olika verktyg, samt hur du kan fylla ditt rum 
med inspirerande innehåll från andra webresurser.   

 Tisdag 24/9 kl 14-17 Anmälan 

  

Pedagogiska verktyg i fronter - provverktyg  

I fronter finns en mängd pedagogiska verktyg som kan vara till hjälp för 
lärare i det pedagogiska arbetet med eleverna tex prov-/enkätverktyget. I 
provverktyget har du möjligheten att göra såväl självrättande test som 
utvärderingar. Lär dig hur du hanterar verktyget och vilken nytta du kan ha 
av det i din undervisning. 

 Måndag  15/10 kl 14-16 Anmälan 

   

Pedagogiska verktyg i fronter - inlämningsmappar  

I fronter finns en mängd pedagogiska verktyg som kan vara till hjälp för 
lärare i det pedagogiska arbetet med eleverna tex inlämningsmappar där 
du får en samlad bild över vem som har lämnat in vad  

 Onsdag 6/11 kl 14-16 Anmälan 

  

Fronteradministratör på den lokala enheten  

Varje skola bör ha en egen administratör i fronter. Denna kurs är tänkt för 
dig som blivit utsedd av rektor att vara administratör på din enhet. 
Observera att du behöver ha grundläggande kunskaper i fronter för att 
kunna tillgodogöra dig denna kurs. 
Denna kurs beställer du genom att maila datastudion@utb.halmstad.se 

https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=05&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=24&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=10&bd=15&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=11&bd=06&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
mailto:datastudion@utb.halmstad.se


 

Portal035 – Unikum  
  

Unikum grund  

Riktar sig till dig som mentor. Vi tittar på IUP-processen och hur vi 
upprättar överenskommelser (IUP-mål) och utvecklingsplanernas 
årscykel. Viktigt att ha med är skolans rutiner kring arbetet med IUP:er 
och skolans rutiner för innehåll. Vi tittar på Halmstads modell samt 
planeringar och matriser. 

 Tisdag 17/9 kl 15-17 Anmälan   

   

Workshop för lärare  

Ta med dig dina frågor och få stöd i hur du använder Unikum för och 
tillsammans med dina elever och deras vårdnadshavare.Hur kan du 
hantera de skriftliga omdömena på ett smidigt sätt, göra planeringar och 
matriser?  

 Onsdag 4/9 kl 14-18 Anmälan 
 Torsdag 26/9 kl 14-18 Anmälan 
 
 

 

Interaktiva skrivtavlor 

Lynx 4 

Lynx 4 är en av programvarorna som gör att du kan utnyttja 
din interaktiva skrivtavla på ett optimalt sätt. Du kan skapa 
presentationer i förväg som du sedan kan skriva i och spara 
anteckningarna som du gör under presentationens gång. 
Dessa kan du sedan använda i form av pdf-filer. På ett enkelt 
sätt kombinerar du text, bild och länkar, samt plockar med dig material 
från websidor.  

 Torsdag 3/10 kl 14-17 Anmälan 

  

https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=17&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=04&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=26&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=10&bd=03&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=


Alternativa verktyg 

StavaRex, SpellRight, Vital samt OCR-scanning 

I denna kurs får du träna på att använda Vital, StavaRex ochSpellRight 
samt prova möjligheter att scanna in text i dator/lärplatta och få det 
uppläst. Hur kan IKT användas i skolan för att skapa delaktighet och 
underlätta lärandet för elever med läs och skrivsvårigheter? Hur hjälper vi 
eleven att hantera dessa verktyg? 
 
 Torsdag 10/10 kl 15-17   Anmälan 

  

Provia och Lexia 

I kursen går vi igenom hur man testar elever med Provia samt hur Provia 
är kopplat till Lexia. Vi repeterar också grunderna i Lexia. Hur skapar man 
övningar åt elever? Hur skickar man hem övningar mm. 

 Tisdag 12/11 kl 15-16:30 Anmälan 

  

https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=10&bd=10&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=11&bd=12&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=


NovaSchem  

Uppstart för schemaläggare 

Prioritet för de skolor som ännu inte har skapat scheman i NovaSchem. Vi 
tittar på de mest grundläggande funktionerna och påbörjar arbete med att 
göra scheman för kommande läsår. Bra att ha med så mycket material 
som möjligt i form av timplaner, om möjligt tjänstefördelning och grupper, 
lärarlistor och nästa års studiedagar. Du är välkommen när det passar dig 
under dagen. 

Givetvis är nuvarande schemaläggare som vill arbeta med sin kommande 
fil välkomna att delta.  

 Tisdag 20/8 kl 13-16 Anmälan 

 Tisdag 11/9 kl 13-16 Anmälan 

 

NovaSchem workshop      

Workshop för dig som vill ha hjälp i ditt arbete med NovaSchem.  

 Fredag 29/11 kl 8-15 Drop-in ingen föranmälan 

  

https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=08&bd=20&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=11&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=


Skola24  

Skola 24 för pedagoger 

Vad behöver du som undervisande lärare kunna hantera för att föra 
frånvaro så korrekt som möjligt. Vi tittar på hur man kan hantera 
schemabrytande aktiviteter, hantera vikariesituation, ta ut rapporter inför 
utvecklingssamtal mm. Vi kommer även att se vad som krävs för att 
aktivera föräldrakonton. 

 Torsdag 19/9 kl 14-16 Anmälan 

 

Skoladmin skola24  

Vi tittar tillsammans på de grundinställningar ni kan göra för skolan. Ett 
prioriterat område kommer att vara inställningar för e-postavisering vid 
frånvaro till vårdnadshavare.  

Vi kommer också att gå igenom hur vi kan hantera vårdnadshavare i 
systemet.  

Om ni har önskemål om saker som behövs repetition på är det bra om vi 
får in dessa önskemål. Det kan röra sig om olika rapporter, 
frånvaroanledningar mm. 

 Torsdag  22/8  kl 15-17 Anmälan 

  

https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=19&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=08&bd=22&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=


iPad 

iPad grund 

Hur hanterar jag och navigerar i iPad? Hur löser jag in giftcard och hittar 
appar? För dig som inte kommit igång eller känner dig osäker i 
användningen av iPad. 

 Tisdag 3/9 kl 14-17 Anmälan 

 Onsdag 18/9  kl 8.30-11.30 Anmälan 

 

 

iPad Förskola - workshop 

För dig som kommit igång och vill ha lite tips ang appar och 
dokumentation. (Ta gärna med er en iPad) 

 Onsdag 11/9  kl 8.30-10.30 Anmälan 

 Onsdag 6/11 kl 8.30-10.30 Anmälan 

  

 

iPad F-5 - workshop 

För dig som har tillgång till iPads i din undervisning och kommit igång lite 
grann. Här provar vi ett antal olika appar som tex Keynote, Pages, Ordstil, 
Ritplatta, Educreation och iMovie (Ta gärna med er en iPad, då vi har ett 
begränsat antal till utbildning) 

 Tisdag   12/9 kl  14-17 Anmälan 

 Torsdag 21/11 kl. 14-17 Anmälan 

  

 

iPad 6-9 - workshop 

För dig som har tillgång till iPad i din undervisning och kommit igång lite 
grann. Vi provar Educreation, Skitch, Pages, Keynote, BookCreator, 
iMovie och liknande appar. (Ta gärna med er en iPad, då vi har ett 
begränsat antal till utbildning) 

 Torsdag   26/9  kl 14-17  Anmälan 

 Torsdag  7/11 kl 1417 Anmälan 

https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=03&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=18&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=11&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=11&bd=06&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=12&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=11&bd=21&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=26&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=11&bd=07&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=


 

ASL 

ASL – att skriva sig till läsning     

ASL, hur då? Ett inspirationstillfälle för dig som är nyfiken på att arbeta 
med ASL i din klass. Du får tips på hur du kan komma igång på ett enkelt 
sätt. Du kommer även att själv få prova på några program som kan 
användas. (Ta gärna med er en iPad/laptop) 

 Torsdag 24/10 kl 14-17 Anmälan  

 

 

 

 

 

Flipped Classroom/YouTube 

Flipped classroom/YouTube 

Flipped Classroom, vad är det? Här får du lite inspiration kring ett nytt 
pedagogiskt tänkande. Vi kommer också att arbeta med olika 
programvaror för att skapa videosekvenser. Det kan röra sig om 
EduCreation, Camtasia, iMovie, MovieMaker mm beroende på vad 
behovet är. Vi tittar också på hur vi kan publicera dessa i t.ex Youtube och 
Fronter. 

 Torsdag 24/10 kl 14-17 Anmälan 

 

  

https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=10&bd=24&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=10&bd=24&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=


Blogg – att blogga med Wordpress 

Ett aktuellt ämne där allt fler startar upp bloggar. Vad krävs och hur går vi 
till väga? 

 

Grundkurs -  inspiration 

Vid grundkursen får du inspiration om vad en blogg kan användas till och 
vad det egentligen är. Har Halmstad kommun några riktlinjer för detta 
arbete? Vi påbörjar arbetet med att starta upp en blogg i WordPress samt 
tittar lite på strukturen i verktyget. 

 Tisdag 10/9 kl 14-17 Anmälan 

 

Workshop– att komma igång med din blogg workshop 

Vi tittar på de möjligheter som WordPress ger och fokuserar på de 
inställningar som kan göras via Adminpanelen. Vi bygger olika delar i 
bloggen och tittar på hur vi hanterar bilder, kommentarer och bygger upp 
vår struktur (webb-blogg). 

 Tisdag 25/9 kl 14-17 Anmälan 

 

 

 

  

https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=10&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=
https://fronter.com/halmstad/calendar/index.phtml?bm=09&bd=25&by=2013&new_view_tab=dayview&view_sub_tab=


Workshops 
Är det något du skulle vilja ha hjälp med? Är du osäker på hur du skall 
göra med bilder, texter eller något annat? Kom till en workshop – vi finns 
tillgängliga vid ett tillfälle i veckan och då kan du komma till Datastudion 
för att sitta och jobba och det finns möjlighet att få hjälp direkt. 

 

Workshops (ingen föranmälan krävs) 

Kom och få hjälp med det du behöver inom IT tex. Portal035, E-post, 
Windows, Office, Lynx, lärplattor eller liknande. Ingen föranmälan! 

 

v 34  Tisdag 20/8  kl 16-18 

v 35  Tisdag  27/8  kl 16-18 

v 36  Onsdag  4/9  kl 16-18 

v 37  Onsdag 11/9  kl 16-18 

v 38  Torsdag   19/9  kl 16-18 

v 39  Torsdag  26/9  kl 16-18 

v 40  Måndag  30/9  kl 16-18 

v 41  Måndag 7/10  kl 16-18 

v 42  Tisdag 15/10  kl 16-18 

v 43  Tisdag 22/10 kl 16-18 

 

 

v 43  Tisdag 22/10 kl 16-18 

v 45  Onsdag   6/11 kl 16-18 

v 46  Onsdag 13/11 kl 16-18 

v 47  Torsdag 21/11  kl 16-18 

v 48  Torsdag  28/11 kl 16-18 

(OBS! TorgIT pågår samtidigt) 

v 49  Måndag  2/12  kl 16-18 

v 50  Måndag  9/12  kl 16-18 

v 51  Tisdag 17/12  kl 16-18 

 
 

  

 

 


