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SIKTnätverket 

    
 
 
Tid och plats  Levene Skola Vara kommun, 09:00-12:00, 14 december 2018 
 
 
Närvarande  Ulf Andersson, Gullspångs kommun   
 Mattias Gustafsson, Tibro kommun  
  Britt Andersson, Grästorps kommun  
  Thomas Hansson, Vara kommun 
  Hannes Berggren, Vara kommun 
 Anders Wilhelmsson, Skara kommun 
 Eva Karlsson, Tidaholm kommun 
 Kristina Rudolfsson, Essunga kommun 
 Annika Andreasson, Hjo kommun 
 
  
 
Frånvarande Falköping kommun   
 Kommunalförbundet   
 Mariestad kommun 
 Töreboda kommun 
 Karlsborg kommun 
  Lidköping kommun 
 Götene kommun 
 Skövde kommun 
 
  
Ärenden  

1. Utse sekreterare 
Britt Andersson 
 

2. Presentation Vara Kommun och Levene skola 
Hannes hälsar välkommen och presenterar Vara kommun och IKT-strategi 

3. Föregående protokoll 
Mattias sammanfattar. Inget att tillägga. 

 

4. IKT Styrkedja och Stödkedja 
Varas upplägg kommer finnas i SIKT-teams. Laget runt i deltagande kommuner. 
Hjo; Sluta leasa? Räknar på köp istället. 
Skara; Ska skapa styrgrupper, It-frågor hänger just nu lite i luften.  
Essunga; Finns ingen IT-samordning, två pedagoger på 10% vardera. Kristina 
jobbar för hela kommunen vilket inte alla på golvet vet. Mycket personalbyten just 
nu, både grundskola och förskola. Bra ordning på centrala inköp av hårdvara. 1:2 på 
både ipads och pc. 



Grästorp; 1:1 bland både personal och elever, leasar allt. Ipads F-3, borde 
uppdaterat IKT-strategin. Finns styrgrupper och samordnare men ibland ingen 
samordning med planering av verksamheten. Byten i ledningsgruppen.  
Tidaholm; Eva 25% som samordnare, en IKT-pedagog anställd, finns en 
pappersplan, är en del i ledningsgruppen. Finns ett stort utbytesbehov i kommunen. 
1:3 på F-3 ipads,  
Gullspång; 1:1 på 4-9 pc, 1:2 ipads på F-3. Centrala inköp. MTG-samarbete men 
ledningen har sällan tid att prioritera. Digiexam i MTG-kommunerna. Maria Nilsson 
IKT-strateg i MTG.  
Tibro; Bra förutsättningar, 1:1 från F-9. Ipads hela grundskolan (ev revidera detta 
beslut på 7-9). Mattias håller i all hårdvaruinköp. Appar och programvaror köps av 
enheterna. Jobbar just nu med Vem gör vad var? Vägen fram till en handlingsplan. 
Problem i samarbetet med den stora aktören i samarbetet. Fortfarande för stor 
andel personal som inte riktigt vågar även om det finns många duktiga pedagoger.  
 
 
 

5. Nästa möte 1/2 i Gullspång Gullstensskolan 
Robotar som stöd i undervisning AR/VR  
Ulf får ta lite hjälp av Magnus för planering av förmiddagen. 
  
 
 

 
 

6. Övrigt 
Inga övriga frågor. Mattias önskar god jul och tack för i år! 
 
 

 

 
 
Ordförande     Sekreterare 
Mattias Gustafsson    Hannes Berggren 


