me

d ia

AV

Kalmar län

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsår 2015

AV-MEDIA KALMAR LÄN
www.avmkl.se, e-post: avmedia@avmkl.se
Länets film- och IKT-resurs för skolan

me

dia

AV

Kalmar län
www.avmkl.se

Fortbildningsinsatser
IKT-pedagogerna har under 2015 träffat nästan
3 000 personer vid knappt 150 fortbildningstillfällen.
Könsuppdelningen är ca 35% män och 65% kvinnor.
Skapande Skola samt olika iPadutbildningar är de
aktiviteter som har genomförts mest i år. Nya kurser
har utvecklats inom vår programmeringssatsning
med workshop i Scratch och Blue bots.
Under paraplybegreppet Från information till kunskap har kurser lagts upp kring bl.a. källkritik och
informationssökning. Att Elever i länet kan sedan
höstterminen arbeta med 3D-modellering och sedan
få produkten utskriven med AV-Medias 3D-skrivare.
Vi har tagit fram 18 instruktionsfilmer om hur 3D-modellering fungerar.
AV-Media har deltagit i flera Skapande Skolaprojekt; Kulturell geocaching har genomförts i
Kalmar och Oskarshamn med sammanlagt 632 elever i år 3 och 5. Laddade berättelser har genomförts
i Högsby och Oskarshamn med 215 elever. Dessa
har skett i samarbete med Kalmar läns museum.
Dessutom har AV-Media genomfört Skapande skola-projektet Berätta med film i Mönsterås med 120
elever och 5 pedagoger. I Oskarshamn har projektet
Digitala berättelser genomförts med 217 elever och
15 pedagoger.
Nätverkande och omvärldsbevakning
I samband med en ny samarbetssatsning mellan
landets kommunala mediecentraler har nätverket
IKT-pedagoger Riks fått i uppdrag att arbeta med
frågor kring programmering respektive MIK. Dessa
frågor diskuterades kontinuerligt vid nätverksträffar
samt vid olika webbmöten. Arbetet fortskrider under
2016.

IKT-pedagogerna har deltagit vid flera konferenser;
Framtidens lärande, Sett, Internetdagarna och Filmomediepedagogik. Detta har påverkat tankar inför
framtida verksamhet kring t.ex. förskolan, datalogiskt tänkande/programmering och IT-chefers roll.
I januari anordnade AV-Media en studieresa till BETT
i London för skolledare, tekniker, IKT-pedagoger och
utvecklingsledare. 27 personer följde med på vår
resa och 9 kommuner från länet representerades.
Studieresan har lett till framtida samarbeten och att
nya kontakter har knutits i länet. I november besöktes Internetstiftelsens Internetdagarna och spåret
“Ska alla barn bli programmerare?” som hade fokus
på programmeringskravet i de nya IT-strategierna.
AV-Media har under 2015 anordnat två träffar för
nätverket för länets IKT-pedagoger. Vårterminens
träff genomfördes i maj på AV-Media med Teachmeet
innehållandes IKT-exempel från länet och workshops
kring programmering. Under höstterminens träff i
Hultsfred provade vi på 3D-modellering i Thinkercad.
Under året har vi i ett samarbete med anställda vid
Linnéuniversitetet anordnat programmeringsverkstäder, så kallade Coder Dojos, för barn och ungdomar i åldern 7-17 år. Under året har vi haft 14 Coder
Dojos och träffat programmeringsintresserade barn
och deras föräldrar. Satsningen på Coder Dojo har
också fungerat som en testarena i skarp miljö samt
stärkt samarbetet med anställda vid Linnéuniversitetet. Endast två av 30 barn har varit flickor, vilket
föranlett diskussioner och funderingar hos ledarna
kring vad som bör göras under 2016 för att kunna få
fler flickor intresserade av att komma.
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Informations och inspirationsinsatser

AV-Mediadagen förskola

På IT-mässa Sydost deltog AV-Media med en monter när mässan anordnades i maj för första gången
för länets skolor och IT-företag. I montern visade vi
MakeyMakey och Bee Bots samt Scratch. Under året
har medieinformatörerna varit ute i snitt en gång
i månaden för att informera om vår verksamhet.
Höstterminen inleddes med en informationsinsats i
Hultsfred i samband med deras Kick Off där vi visade
QR-koder och berätta om vårt filmutbud för 140
lärare. Vi har även haft två större informationer i Emmaboda kommun Skolledarkonferensen i oktober
lockar länets samtliga rektorer, skolledare och verksamhetsledare inom utbildningsområdet till konferens i Borgholm. Programmeringsrobotarna Blue Bot
lockade där till många skratt och viktig förståelse för
lärarnas vardag.

AV-Media har anordnat en fortbildningsdag för
förskollärare där 40 platser snabbt fylldes. Dagen
inleddes med en uppskattad föreläsning av inspiratör Micke Gunnarsson och följdes sedan av valbara
workshops. Årets AV-Mediadag för förskolan var den
tredje i ordningen. Våra workshops innehöll bland
annat programmering, animation och kommunikation på flera språk.

Under hösten hade Utbildningsradions mobbningsserie Det handlar om dig premiär. En viktig serie som
riktar sig till gymnasielever. I november bjöd vi in
programledaren för serien Musse Hasselvall till en
föreläsningsturné på gymnasieskolor i Kalmar och
Nybro. Under två dagar träffade vi 840 elever och 60
lärare. Vi presenterade kort vår verksamhet, visade
ett avsnitt av serien och lät Musse avsluta med en
föreläsning kring hans erfarenheter av att göra serien
samt komma ut som mobbare.

AV-Mediadag skola
Årets AV-Mediadag skola anordnades på Folkhögskolan i Oskarshamn för ca 120 deltagare. Föreläste
gjorde Helsingborgs Internetchef Joakim Jardenberg
samt Kalmarläraren Jennie Elvö. I övrigt bestod dagen av valbara spår kring Minecraft, Programmering,
Unga och internet, Digital mätutrustning, Mediekatalogen, Filmtittarpedagogik och Kulturell geocaching.
AV-Mediadag skola
Årets AV-Mediadag skola anordnades på Folkhögskolan i Oskarshamn för ca 120 deltagare. Föreläste
gjorde Helsingborgs Internetchef Joakim Jardenberg
samt Kalmarläraren Jennie Elvö. I övrigt bestod dagen av valbara spår kring Minecraft, Programmering,
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Totala pressaktiviteter uppgick under verksamhetsåret 2015 till 12 gånger
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Utlåning och användning av olika resurser

Avslutning

AV-läromedelsutlåningen har jämfört med 2014 ökat
med 2% (4%).
Strömmande media utgjorde 96 % (94 %).
Elevkonto = 6770 Lärarkonto = 4279

Sammantaget har vi gjort ett mycket bra år där vi
kombinerat inköp med pedagogisk utveckling och
pedagogiskt stöd för våra användare. Statistiken
och erfarenheten av att DVD spelarna på skolor och
förskolor är slitna och går hårt åt de DVD-skivor vi
fortfarande lånar ut medför att vi nu går in i en aktiv
avvecklingsfas av detta medie och 1 juni 2017 lånar
vi ut vår sista DVD skiva. Därefter är det endast streaming som vi erbjuder.
En annan faktor för framtiden är naturligtvis hur
AV-Medias verksamhet hanteras i samband med bildandet av en länsregion. Det är viktigt att AV-Media
hamnar på en stabil plattform, så att verksamheten
kan vara ett fortsatt viktigt stöd och resurs för länets
pedagoger och elever på dess fortsatta resa in i ett
allt mer komplext medie- och teknikutvecklat samhälle som samtidigt erbjuder allt fler lärandemöjligheter.
Johan Engdahl
Verksamhetschef
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