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Verksamhetsplan & budget 2017

TYDLIGARE MEDIE- & IT-ANVÄNDNING
Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media,
kultur och pedagogik är AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling
inom området. AV-Media är en resultatenhet inom regionförbundet.
Mätbara indikatorer
• Antal träffar, dialoger, samarbeten
och uppdrag.
• Antal skapade respektive delade
lektions- och pedagogiska planeringar.
• Fortbildningsaktiviteter med nya
arbets- och samarbetsformer.
Viktiga nätverk är bland annat Splitvision och • Antal pedagogiska caféer hos
kommunerna.
IT-pedagogerna i Kalmar län. Viktiga samarbetspartners är bland annat Linnéuniversitetet, Reaktor sydost och UR.
Aktiviteter för att nå målet
• Informera och inspirera om verktyget Plus
i mediekatalogen som ger möjlighet att
Verksamhetsmål för 2017
skapa och dela lektionsplaneringar.
AV-Media ska bidra till att göra medie- och
IT-användning i undervisningen i Kalmar län
• I dialog med länets kommunala IKT-pedatydligare och effektivare genom att främja
ökat samarbete och skapa en delakultur i
goger och skolledare utveckla ett tätare
Kalmar län anpassat till utmaningarna i det
samarbete och nya arbetsformer för kompetensstöd sprunget ur AV-Medias kursdigitala samhället.
verksamhet för skolledning, IT-pedagoger,
skolbibliotek, pedagoger och elever.
Detta arbetar vi med
I området ingår att kompetensutveckla länets
skolledare, lärare och elever inom digitala
verktyg och annan media. Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är
verktyg i detta.

AV-MEDIA
KALMAR LÄNS RESURSCENTRUM FÖR FILM OCH DIGITALT LÄRANDE
www.avmkl.se - 0480-615 70 - avmedia@avmkl.se

me

di a

AV

Kalmar län

•

•

Bjuda in sig till kommuner pedagogutbildningar på Linnéuniversitetet för att
genomföra informationsinsatser eller
pedagogiska caféer ute i länet.

AV-Media Kalmar län ingår tillsammans med
Regionbiblioteket i Regionförbundets områdesgrupp för lärande och biblioteksstöd.
AV-Media och Regionbiblioteket har ett gemensamt verksamhetsmål att agera utifrån
I omvärldsbevakning och fokusbrev hålla de beslut som tas angående Regional Diextra fokus på de nationella IT-strategier- gital Agenda. Indikatorn för målet är att en
na för skolan, Virtual Reality, samarbete
handlingsplan utifrån beslut ska tas fram och
och undervisning över nätet samt resurser godkännas av politiken. Aktiviteten för att nå
kopplade till integration och samhällsutmålet är att arbeta fram en handlingsplan
kring E-service samt IT-kompetenscentrum.
maningar i det digitaliserade samhället.

Kontakt
Johan Engdahl
Verksamhetsansvarig AV-Media Kalmar län
johan@avmkl.se
0480 - 615 71
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Bilaga 1
Budgetförslag AV-Media Kalmar län 2017

Bilaga: Budget 2017

Kalmar län

1000-tal kronor
Bokslut

Budget

Budget

2015

2016

2017

7 792

8 066

8535

Anslutningsavgift landsting,
högskola m.fl.

212

210

210

Övriga intäkter

466

352

250

8 470

8 628

8995

Personal

4 634

5090

5070

Övriga externa rörelsekostnader *

1 383

1195

1200

12

10

15

3)

Lärresurser

2406

2 333

2710

4)

Summa kostnader

8 435

8628

8995

35

0

0

Intäkter
FINANSIERING
Medlemsavgift kommuner

Summa intäkter

1)

2)

Kostnader

Länsnätverk

Resultat

1. Medlemsavgifter
1. Medlemsavgifter
Avgiften
beräknad
enligttidigare
tidigareprinciper
principer och
och förbundsordningen.
förbundsordningen.
Avgiften
är är
beräknad
enligt
2. Övriga intäkter
2. Övriga intäkter
Avser
kursintäkter,
uthyrning,
teknik).
Avser
kursintäkter,
uthyrning,försäljning,
försäljning,(ljud,
(ljud, video,
video, redigering,
redigering, teknik).
3. Länsnätverk
Resekostnader,
traktamenten samt representationskostnader i samband med möten för re3. Länsnätverk
Resekostnader,
traktamenten
samtför
representationskostnader
i samband med
för
ferensgrupp.
Eventuella
kostnader
möten i samband med länsnätverk
för möten
IKT-pedagoger
referensgrupp.
samt Splitvision.
Eventuella kostnader för möten i samband med länsnätverk för IKT-pedagoger samt Splitvision.
4. Lärresurser
Inköp av inspelad skol/spel/dokumentärfilm samt inspelade ljudböcker. Digitala läromedel
4. Lärresurser
samt
utrustning
för utlån.
Inköp
av inspelad
skol/spel/dokumentärfilm samt inspelade ljudböcker. Digitala läromedel samt
Kostnader
ingår här, bokningswebb samt spedition. Sådant som kommer
utrustningför
fördistribution
utlån.
våra
användare
direkt till del.
Kostnader
för distribution
ingår här, bokningswebb samt spedition. Sådant som kommer våra
användare direkt till del.
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