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Eftersom InfoMentor är webbaserad och kan nås närsomhelst på
dagen av både pedagoger och vårdnadshavare så ökar möjligheten
till delaktighet i barnens lärande på förskolan. Här kan du läsa om
hur Sollentuna kommun har nytta av InfoMentor i sin vardag samt
hur de använder appen InfoMentor Media för dokumentation.
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Kl 07.00 Godmorgon!

Kl 09.30 Samling

Kl 10.15 Utflykt

Pedagogerna checkar in barnen allt
eftersom de kommer med hjälp av dator,
iPad eller sin mobiltelefon. Eftersom det
sker digitalt kan de snabbt se vilka barn
som är frånvarande och om det finns
meddelande, direkt på startsidan.

Vid samlingen tar pedagogerna upp
det som barnen ska fokusera på under
dagen. Till sin hjälp för att planera detta
arbete använder de kunskapsrummet
i InfoMentor. Pedagogerna arbetar i
kunskapsrummet under reflektionstid för
att mer i detalj planera veckans aktiviteter.
Tack vare den nya appen InfoMentor
Media så kan de använda reflektionstiden till just reflektion istället för, som
tidigare, dokumentation.

Pedagogerna använder tidslinjen för
att göra inlägg om planerade aktiviteter,
projektarbete och utflykter samt veckobrev. Genom att använda InfoMentors
enkätverktyg kan förskolan få besked
från vårdnadshavarna, till exempel
om barnet kommer att delta vid en
fotografering eller om vårdnadshavarna
kommer på föräldramötet.
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Observera att bilderna till
denna artikel är bildbyråbilder och därmed inte föreställer barn eller personal
från Sollentuna kommun.

F

ler och fler förskolor får upp ögonen
för hur en lärplattform kan underlätta för
dem i vardagen. Vi har pratat med Anna
Österman, utbildningsstrateg i Sollentuna
kommun, om deras användning av InfoMentor och
hur de har implementerat InfoMentor i förskoleverksamheten.

Kan du berätta om hur länge ni har arbetat med
en lärplattform och vilken nytta den har för er?
– Tidigare arbetade många förskolor i vår kommun
med olika verktyg för dokumentation. Detta på grund
av att det inte hade upphandlats ett gemensamt verktyg. Vi upplevde dock att vi fick ta till många speciallösningar för att kunna begränsa vad vårdnadshavare
kunde se och att bredden på verktyget inte riktigt
räckte till. Vi startade med InfoMentor för cirka 1,5 år
sedan och känner att vi har fått en helt annan bredd
att arbeta med.
Vad gjorde att valet föll på InfoMentor?
– Upphandlingen började med att söka en lärplattform som kunde fungera bra i grundskolan men då vi
önskade ett verktyg som även kunde fungera i förskolan, så vägdes den biten också in i våra bedömningar.
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Vi arbetar med en delningskultur där man arbetar
mycket kollegialt, hjälper varandra och glatt delar
med sig av exempel till varandra. För det fungerar
InfoMentor riktigt bra.

OM ANNA ÖSTERMAN
Anna Österman arbetar
som utbildningsstrateg
på barn- och utbildningskontoret i Sollentuna
kommun.
Hon är förskollärare och
har tidigare arbetat som
förskolechef.
Hon har ansvarat för
och drivit hela arbetet
med implementering,
utbildning, framtagande
av gemensamma lathundar och användarstrukturer
för InfoMentor för förskolan
i Sollentuna kommun.

Hur såg ert implementeringsarbete ut?
– När vi hade bestämt oss för att använda en lärplattform i vår förskoleverksamhet i kommunen, valde
vi att ha samma lärplattform för både förskola och
grundskola. Detta gör att man på förvaltningsnivå kan
se att det finns en kvalitativ nivå på verksamheten och
att det finns en struktur. Det gör det också lätt för personal som byter arbetsplats och som då möter samma verktyg.
Vi startade implementeringen med att hålla många
internutbildningar för att snabbt få vår personal att
komma igång med InfoMentor. För att ytterligare förtydliga och ”styra” hur plattformen skulle användas i
kommunen, tog vi fram lathundar som tydligt beskrev hur InfoMentor ska användas i Sollentuna kommun. Detta har gjort att de har kommit igång relativt
snabbt och fått en likvärdig syn.
Jag fungerade i början av implementeringen som
en superuser och var den personalen skulle kontakta
i första hand med eventuella frågor. Det underlättade
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Kl 14.45 Skapande verksamhet

Kl 15.05 Dokumentation

Kl 15.45 Dags att gå hem!

Pedagogerna använder InfoMentor för
att dokumentera det som sker under
dagen. Med appen InfoMentor Media
kan de enkelt koppla bild och film
direkt till läroplanen. Den nya appen har
även gjort att det har blivit enklare och
smidigare att dokumentera i stunden.
Man behöver inte ens ha tillgång till wifi,
utan kan ladda upp det vid ett annat
tillfälle. Pedagogerna hinner med mer
dokumentation med appen än tidigare.

Efter att pedagogerna har gjort sin
dokumentation så kan materialet läggas
i barnets portfolio. På detta sätt kan
vårdnadshavarna följa sitt barns vardag
och det blir lättare att ställa frågor till sitt
barn om det som hänt under dagen.

När vårdnadshavarna kommer för
att hämta sitt barn kan pedagogerna
enkelt checka ut barnet. All information
till vårdnadshavarna sker digitalt via
InfoMentor vilket är ett bra komplement
till ”tamburkontakt”. Det är också extra
roligt om vårdnadshavarna redan hunnit
se bilder från dagen. InfoMentors
rapporter för tidsregistrering gör det
enkelt att analysera barnens närvaro för
att lättare kunna planera verksamheten.
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för personalen att de kunde kontakta någon internt
i kommunen när de stötte på svårigheter eller hade
funderingar kring funktionaliteten i InfoMentor.
Nu har alla förskolor kommit igång med InfoMentor
och även om alla inte är riktigt färdiga vad gäller att
arbeta med kunskapsrum, så är de alla på god väg. En
tredjedel av pedagogerna är certifierade och i mars
blir resten certifierade inkluderat chefspersonalen.
Vad tror du är nyckeln till en lyckad
implementering?
– Jag tror att man måste ha byggt en bra struktur i början för att det ska fungera. Det fungerar inte att bara
släppa ett nytt verktyg i förskolan och tro att det löser
sig av sig själv. Det är viktigt att lägga en bra grund och
att sedan arbeta enligt den plan man har tagit fram.
Ni har provat vår nya app InfoMentor Media
– vad har du fått för kommentarer från den
personal som har testat den?
– När vi fick information om att media appen skulle
släppas var det många som jublade. Personalen insåg att detta verkligen är ett verktyg som kommer
att underlätta deras vardag. Nu har vi provat den på
samtliga förskolor i Sollentuna kommun och geneTID ATT Fokusera
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rella kommentarer är att den är väldigt smidig och
enkel att använda samt att den sparar tid för pedagogerna genom att dokumentera direkt i anslutning
till stunden. Personalen upplever att de hinner dokumentera mer än vad de har kunnat göra tidigare på
grund av detta.
Det innebär också att den tid de har för reflektion
numera verkligen kan användas för just reflektion
istället för, som tidigare, till dokumentation.
Hur har ni tidigare dokumenterat på förskolan?
– Eftersom vi tidigare har arbetat i ett annat verktyg, så
har vi lagt bilder och filmer där men vi har även använt
till exempel Instagram för detta ändamål.
Hur har ni resonerat kring det där med
säkerheten i dokumentationen?
– Vi har länge försökt hålla ett högt säkerhetstänk och
fotograferar sällan barnen så att deras identitet röjs. Vi
har istället i de flesta fall valt att fotografera aktiviteten
då den ju är det som är det viktiga. I och med övergången till InfoMentor, så försöker vi att styra över så
att all dokumentation, även bilder och filmer, läggs i
InfoMentor där vi vet att lagringen är säker. ●
www.infomentor.se/forskolan

OM INFOMENTOR
MEDIA (APP)
InfoMentor Media är
en app för dig som idag
har InfoMentor som
lärplattform.
Appen är ett unikt verktyg
för att kunna dokumentera
vardagen på förskolan på
ett enkelt och säkert sätt.
Ta en bild eller filma,
koppla bilden eller filmen
till läroplanen och lägg in i
den i barnets portfolio där
du också kan lägga till en
kommentar.
Du behöver inte ha
tillgång till wifi utan kan
dokumentera stunden
oﬄine och sedan ladda
upp vid ett senare tillfälle.
Du som pedagog missar
inga tillfällen att dokumentera barnens utveckling och
vårdnadshavarna får ta del
av barnets vardag.
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Ladda
ner!

På vår hemsida kan du ladda ner 10-stegsmodellen – en affisch som med 10 enkla steg visar hur ni lyckas med att implementera InfoMentor för förskolan.

SÅ IMPLEMENTERAR DU
INFOMENTOR FÖR FÖRSKOLAN
Vi har följt kunder och projekt under många år. Vi har samlat våra erfarenheter av vad som
är avgörande för att lyckas med implementeringen av en lärplattform. Det är bara att sätta
igång och bocka av steg för steg och självklart finns vi med och stöttar hela vägen.
IMPLEMENTERING. Vid implementeringen av en
lärplattform i förskolan krävs en god struktur för att
lyckas, men det är också ofta viktigt att få till ett nytt
tänk hos personalen. Inte sällan har man tidigare arbetat i ett antal, separata verktyg och därför behöver
man få en förståelse för den helhetssyn som följer
med InfoMentors lärplattform.
Själva projektet börjar alltid med ett inledande
projektmöte där vi delar både våra egna, men även
våra kunders erfarenheter. Det är viktigt att ni tänker
efter vad det är som ni vill uppnå och att formulera
dessa mål och en vision i en projektplan. Implementeringsarbetet ska ledas av en projektgrupp som
träffas regelbundet och som även informerar övrig
personal om projektets gång.
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När ni har fått över all befintlig grunddata till
InfoMentor, är det dags att bestämma vilka funktioner ni vill börja med och att ta fram en manual
som beskriver hur ni ska använda de funktioner ni
valt att börja med. Det är viktigt att alla berörda får
utbildning. Vi erbjuder flera olika utbildningar men
rekommenderar framförallt vår certifieringsutbildning för förskolan.
När ni har kommit så här långt är det dags att köra
igång. Tänk dock på att det handlar om människor
– inte teknik. Människor reagerar olika på teknik och
förändring. Därför är det viktigt att kommunikationen är genomtänkt och att beslut är noga förankrade. Och till sist … glöm inte att fira varje framsteg! ●
www.infomentor.se/implementering

OM INFOMENTOR
FÖR FÖRSKOLAN
InfoMentor för förskolan
är ett verktyg som gör
det möjligt att fånga
upp, reflektera och
dokumentera och det blir
enkelt att följa sitt barns
vardag och kunna ställa
frågor till sitt barn om det
som hänt under dagen.
InfoMentor är laddat med
en rad smarta funktioner
som förenklar vardagen
för både pedagoger och
vårdnadshavare.
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