S

kärgårdsskolor i nätverk
för erfarenhetsutbyte och samverkan

Ett nätverk inom
Skärgårdarnas Riksförbund

Minnesanteckningar Nätverksträff
på Kumlabyskolan på Visingsö
3-4 oktober 2014
Vi samlades under torsdagskvällen kring en
underbart god soppa och trevligt prat.
FREDAG
Efter frukost i skolans matsal, tillsammans med 4‐5‐åringar och barn på fritids‐
hemmet, visades vi runt på förskolan, fritidshemmet och skolan. Atmosfären var
mycket trivsam och vi samlade på oss idéer att ta med hem. Därefter åkte vi på tur
över ön, både till söder och norr. Vi fick under resans gång och vid några stopp
kunskap om öns historia och sägner.
Åter till skolan för lunch.
Värdarna visade en film som gjorts under ett arbete med Wasatiden.
Workshop
Kicki Hammarlund, vår egen IT‐pedagog, visade hur vi i programmet” Imovie” kan
redigera filmer. Vi hade filmat med Ipads under vår förmiddagsresa på ön och nu
provade vi på att sätta dit en titel på filmen och hur länge den skulle synas.
Nästa steg var att välja ljud till filmen. Vi gjorde övergångar mellan två olika filmer,
bakgrundsmusik och ljudeffekter.
Biosfärområde
Kumlabyskolans Anders Berndtsson berättade och visade bilder om det biosfärområde som Visingsö ingår
i, Östra Vätterbranterna. Här finns höga naturvärden och stor biologisk mångfald. Arbetet med ett
biosfärområde handlar om att bevara – utveckla – stödja. Detta är ett av UNESCOS utvalda områden.
Anders berättade också att han en dag i veckan arbetar i en ”Ekobuss” som åker runt till högstadiet och
gymnasiet och ”bjuder på” naturstudier.
Under kvällen presenterades de olika skolorna, vad vi gjort och vad som är på gång.

Vid Näs på södra
ön fick vi höra
sagor berättas.
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LÖRDAG
Sagostafetten
En idé från SRF:s skolgrupp till en elevaktivitet under hösten.
Varje skola skriver ett kapitel till en gemensam bok, text och
bild. I dagsläget är vi så många skolor att planeringen gäller
två sagor. I december finns möjlighet att få böckerna tryckta.
Mer info på bilaga.
Projektidé
IT i nätverket/digital kommunikation. SRF har sökt och fått
medel för en förstudie. Projektidén är att en
IT‐pedagog kommer till skolan och hjälper till att skapa SKYPE‐
konton till pedagogerna och eleverna. Vid samma tillfälle
tränas också på att använda Skype både som grupp och
enskilda samtal samt mycket mer.
ESIN (European small island network)
Eva har skickat iväg brev till ESIN:s senaste möte med önskan
om att få kontakt med små ö‐skolor i ESIN‐länderna. Vi väntar
och hoppas på svar.
Förskolan
Önskemål om att även personal från förskolorna deltar i nätverket. De är mycket välkomna.
Forum
Vi diskuterar bloggen och Facebookgruppen.
Bloggen ‐ Glimtar från vardagen. Facebookgruppen ‐ Mer vuxenprat.
Skärgårdskunskapen ‐ Fyll på i bloggen med planeringar och aktiviteter just riktade inom temat.
Litteratur
En skola i tiden, Hela Sverige ska leva
Kvalitet i skolan ‐ med andra ögon, Norrtälje
kommun, Kicki och Bosse
Ön ‐ ABC i skärgården, Annika Runnérus och Åsa Till
Värmdö skärgårdsskola, Denise Zambon

Ett femtontal personer från sju olika skolor
deltog på denna nätverksträff.
Vid pennan
Annika Hassel

Vid kameran
Eva Widlund

På skolgården fanns en damm med stenar i olika storlekar.
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