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Gleerups och Hedbergska skolan först ut i pilotprojekt med Skolfederationen
På måndag deltar Gleerups i ett erfarenhetsutbyte tillsammans med Skolfederationen och
Sundsvalls kommun som ett led i samarbetet kring utvecklingen av en gemensam inloggning i
digitala lärverktyg.
Sedan hösten 2013 har Gleerups varit delaktig i ett projekt tillsammans med Skolfederationen med
målet att skapa en enklare gemensam inloggning i digitala lärverktyg. Projektet går nu in i nästa fas,
från tanke till handling, i ett pilotprojekt med Hedbergska skolan.
– Vi har arbetat mycket med tillgänglighet och idag är Gleerups digitala lärverktyg plattformsoberoende
och du kan använda dem såväl på datorer, surfplattor och mobiltelefoner, säger Marcus Ander
konceptutvecklare på Gleerups.
– Vi har nu hittat formerna för att lösa samarbetet rent praktiskt och testar det tillsammans med
Hedbergska skolan i Sundsvall. Inloggningen är säkrad och vi kommer därmed spara värdefull lärartid
och ge skolans lärare snabb och enkel tillgång till Gleerups interaktiva böcker, säger Marcus Ander.
Gemensam inloggning sparar tid
På Hedbergska skolan i Sundsvall har varje elev fått en bärbar dator eller iPad och alla klassrum har
utrustats med digitala projektorer och tavlor. Med goda tekniska förutsättningar och modern pedagogik
ligger de långt fram i den digitala utvecklingen.
– När vi går in i pilotprojektet med Gleerups och Skolfederationen tror vi att den största vinsten är att
våra pedagoger slipper mycket av administrativt arbete som de annars tyngs av. Och istället kan de
fokusera på att hålla god kvalitet i undervisningen, säger Lennart Henriksson, IT-strateg i Sundsvalls
kommun.
Den 17 februari arrangerar Skolfederationen en erfarenhetsdag med deltagare från hela landet för att
samtala och ställa frågor kring digitala lärresurser. Gleerups medverkar under dagen i
paneldiskussionen och presenterar Gleerups interaktiva böcker.
Skolfederationens uppgift är att tillhandahålla en gemensam inloggningstjänst som gör digitala
tjänsterna enkelt åtkomliga för elever och lärare på landets skolor och som därmed bidrar till
utvecklingen av den svenska utbildningssektorns användning av digitala tjänster och läromedel.
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