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Lorensborgsskolan

 F-6 skola med cirka 400 elever

 Just nu pratas 27 olika modersmål på skolan

 Verksamhet för synskadade

 Inkluderad autismverksamhet



Erasmus -K1 projekt. Vad är det?

 En projektform som finansieras av EU-medel

 Samarbete mellan flera olika aktörer

 Denna form innefattar inte elever

 Tidsbegränsat



Vårt projekt

 8 länder. Irland, Spanien, Portugal, Finland, Danmark, 
Sverige, Italien, Frankrike

 Olika antal skolor beroende på land. 

 Frankrike deltog med utgångspunkt forskning



 PI

 Lorensborgsskolan

 Oxievångsskolan

 Kryddgårdsskolan

 Apelgårdsskolan

 Videdalsskolan

 Söderkulla

 Lindängeskolan

 Klagshamnsskolorna

 Västra Hamnens Skola

 Kroksbäcksskolan

Deltagare från Malmö



Irland 

 Irland blev en förebild

 Digital schools of distinction

 En digital road map, som används för att kvalitetssäkra det 
digitala innehållet i undervisningen.

 Skolorna i Irland strävar efter att bli validerade.

 Robbie O´Leary och Gerard Mc Hugh har drivit detta på Irland





Vad hände i Malmö

 Tidig samsyn. ”Vi måste delge vad vi sett och hört.”

 Första året, alla inblandade skolors lärare hade en gemensam eftermiddag på Malmö 
Live

 Workshops, föreläsningar, start av e-twinning projekt inom Malmö.

 En liknande förmiddag för fritidspersonal på PI

 Föreläsning med Robbie O´Leary och Gerard McHugh

 En eftermiddag med alla lärare från de inblandade skolorna på Videdalsskolan.



Samtidigt

 Malmöskolorna jämförde sig med varandra

 Vi gavs tillfälle och utrymme för många samtal på och 
mellan skolorna

 Tittade på om det fanns något liknande den irländska 
roadmappen.

 SKL´s lika, Ateas verktyg. 



Varje elevs bästa digitala skola

 Malmö ville ta fram en egen ”roadmap”

 PI tillsammans med skolorna i projektet arbetade fram VEBDS



Lorensborgsskolan

 Digitaliseringspedagog och rektor/skolledning fick enorm input

 Skolledare och lärare åkte med på de sista resorna

 Tack vare ett stort och bra kontaktnät, hela kollegiet på studiebesök i Danmark

 Ett antal e-twinning projekt med både lärare och elever inblandade

 Deltagare i ett jobbskuggningsprojekt som blev en spin off

 Pilot för att ta fram VEBDS



Kartläggning av Lorensborgsskolan

 Deltog som pilotskola

 Arbetslagen gjorde kartläggningen tillsammans

 Digitaliseringspedagog och bitr rektor gjorde upp utvecklingsplaner tillsammans med 
arbetslagen 

 Dessa planer finns med i åtagandeplanen. Främst olika typer av fortbildningar



Vinster för skolan

 Vi har möjlighet att jämföra våra förutsättningar med andras

 Tankar kring vad vi kan göra med den infrastruktur vi har. Det är inte tekniken, utan hur vi 
använder den som är viktigt.

 Handlingsplaner för varje arbetslag, hur de kan utveckla sina digitala färdigheter för att stärka 
elevernas lärande. 

 Studiebesök på vår skola. Besök som leder till eftertanke vad vi gör och varför!

 Jobbskuggningar för de lärare som vill. Kollegialt lärande



Viktigt att tänka på:

 Det är inte tekniken och prylarna som är det viktiga!

 Det är hur vi använder tekniken och prylarna för att förstärka 
elevernas lärande som är det viktiga!



”It´s all about learning!”
Robbie O´Leary



magnus.hemborg@malmo.se


