
WORKSHOPS I ÖREBRO - DIGITALA HJÄLPMEDEL  
Advania Skolpartner bjuder in till ett antal kostnadsfria workshops kring digitala hjälp- 

medel som iPad, Office365 och Google Suite. Vi erbjuder fem halvdagar riktade till 
förskollärare, lärare, skolledare och annan personal. Perfekt både för dig som vill lära 
dig mer om verktygen ni redan använder i din förskola/skola, men även för dig som 

funderar på att börja använda dessa i ditt arbete.  

VALBARA WORKSHOPS:  

Nå ut till alla elever  
Denna workshop innehåller en genomgång av 
iPads funktioner och hjälpmedel som kan 
underlätta för elever med olika behov. 
Deltagarna kommer att bli betydligt mer 
bekanta med inbyggda hjälpmedel och 
inställningar som talsyntes, diktering, bildstöd, 
läsaren, Siri, språkligt stöttande med keynote 
och anteckningar. Dessutom kommer vi att gå 
igenom de nyaste uppdateringarna som 
ljudinspelning och animerade teckningar som 
kan stötta ett språkutvecklande arbetssätt. 
Dessutom ger vi tips på andra appar som kan 
vara ett stöd för elever med särskilda behov. 

DATUM: 	 13 november, 13.00 - 16.00 
PLATTFORM: 	 iPad 
MÅLGRUPP: 	 Lärare (grundskolan & gymnasiet), 	
	 	 skolledare och annan personal

UTBILDARE:	 Gunilla Möller (Skolpartner)  &	 	
	 	 Isabella Kronwall (Specialpedagog)


iPad - Garageband 
Denna workshop innehåller en genomgång av 
hur appen Garageband fungerar. Deltagarna 
kommer att få lära sig hur man kan skapa 
musik och ljudinspelningar med enkla medel. 
Deltagarna får lära sig att spela in ljud till 
reportage, poddavsnitt, poesi eller sång och 
illustrera detta med musik som enkelt skapas 
med färdiga loopar eller midi-instrument. 
Kursen passar alla som vill leka med ljud 
oavsett om man är musiklärare eller 
undervisar i något annat ämne och oavsett 
vilken ålder man undervisar i. 

DATUM: 	 14 november, 09.00 - 11.00 
PLATTFORM: 	 iPad 
MÅLGRUPP: 	 Förskollärare, lärare, fritids	 	
	 	 och annan personal

UTBILDARE:	 Gunilla Möller (Skolpartner)
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Formativt med Office365  
I denna föreläsning får du en genomgång av 
hur man formativt kan använda Office 365 
online. Många elever använder idag Office365 
som program på datorn och sen får de lämna 
in sin produkt via en lärplattform. När man 
arbetar med verktygen online så finns det 
mängder av sätt att arbeta formativt. Vi 
kommer att gå igenom vinsterna av delade 
dokument och presentationer, frågeformulär, 
Teams och OneNote klassanteckningsbok. Med 
hjälp av dessa verktyg kommer du att ha koll 
på vad varje elev behärskar och kan anpassa 
lektionerna efter det. 

DATUM: 	 21 november, 13.00 - 15.00 
PLATTFORM: 	 Dator,  Office365-konto (valfritt)  
MÅLGRUPP: 	 Lärare (grundskolan & gymnasiet), 	
	 	 skolledare och annan personal

UTBILDARE:	 Jerker Porat (Microsoft) & 

	 	 Gunilla Möller (Skolpartner)

 

Möjligheter med Google 
I denna föreläsning får du se vilka möjligheter 
det finns med att arbeta i en google-miljö i din 
skola. Det blir en genomgång av alla verktyg 
som man får när man sätter upp en domän. Vi 
fokuserar på de möjligheter som finns när man 
arbetar i delade dokument, när man enkelt 
kan kopiera ut ett dokument i classroom och 
hur man kan använda formulär för att snabbt 
ta reda på vad varje elev kan. Dessutom blir 
det flera tips på hur man kan arbeta kreativt 
och använda verktygen till andra saker, utöver 
de uppenbara. 

DATUM: 	 22 november, 13.00 - 15.00 
PLATTFORM: 	 Chromebook eller dator,  
MÅLGRUPP: 	 Lärare, skolledare	 	 	
	 	 och annan personal

UTBILDARE:	 Gunilla Möller (Skolpartner)


Digitala verktyg på fritids 
Denna workshop inspirerar dig som arbetar på 
fritids att använda iPaden på ett kreativt sätt i 
din verksamhet. Vi kommer att gå igenom 
olika sätt att använda QR-koder, AR-appar 
(augmented reality), stop motion, källkritik och  
enkla filmer som trickfilmer och tutorials. 

DATUM: 	 22 november, 09.00 - 11.00 
PLATTFORM: 	 iPad 
MÅLGRUPP: 	 Fritidspersonal, lärare

UTBILDARE:	 Gunilla Möller (Skolpartner)


BRA ATT VETA 

PLATS: 	 	 Advanias Kontor på Fabriksgatan 22 i Örebro

MEDTAG: 	 	 Den plattform som krävs till respektive workshop. 
ANMÄLAN: 	 	 Görs via denna LÄNK senast den 5 november


OBS!	 	 	 Begränsat antal platser, först till kvarn…


Deltagandet är kostnadsfritt, men vi tar ut en administrativ avgift på 500 kr 
för utebliven deltagare som ej lämnat återbud.
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