
Schema för inspiratörer fredagen den 7 augusti-20

 

Tid Aktivitet Plats Att göra På plats 

8.30-8.40 Välkomna tillbaka! Matsalen, 
Alléskolan 

Rektor Sara Algulin hälsar personalen välkomna tillbaka efter 
semestern. Frivilligt för inspiratörer att deltaga. 

Sara 

8.40-9.10 Digital 
inspirationsföreläsning av 
Marika Alneng. 

Matsalen, 
Alléskolan 

Marika berättar om sitt MIK-arbete och gnuggar igång 
kollegornas MIK-tankar med hjälp av sina och andras idéer och 
exempel. Frivilligt för övriga inspiratörer att deltaga. 

AD 

9.10-9.20 Information Matsalen, 
Alléskolan 

Skolbiblioteket informerar kort om dagen; hålltider, lunch, 
gruppindelning enligt teman. 
Inspiratörer bör vara på plats.  

AD 

9.20-9.50 Fika Matsalen, 
Alléskolan 

Kaffe/té och smörgås serveras. Ta chansen att gå runt och 
hälsa på kollegiet och de andra inspiratörerna. 

 

9.50-10.10 Kreativ övning Klassrum i 
arbetslag B, 
bredvid 
Cafeterian 

För att få kreativiteten att börja flöda startar vi med en övning 
tillsammans i våra grupper - “Lego”. Tillfälle att prata med din 
grupp och berätta mer om dig själv.  

 

10.10-11.00 Steg 1 - Brainstorma Klassrum i 
arbetslag B 

Inspiratörer som är med via länk rings upp. 
 
Nu ska kollegiet formulera ett problemområde utifrån temat de 

 



valt. De kan inspireras av temats beskrivning eller av DIG. 
Tanken är att de ska tänka fritt! Din uppgift är att provocera, 
ställa frågor, säga emot, komma med idéer, vara obekväm, 
peppa, uppmuntra osv. 
 
Ex. hur kan programmering bidra till att öka lusten för inlärning 
av bråk, hur kan film öka läslusten, hur kan VR väcka intresse 
för kroppens anatomi? 
 
OBS! Detta är ett första tillfälle, en idé, en prototyp, för framtida 
arbete. De ska inte arbeta fram färdiga koncept. 

11.00-11.20 Steg 2 - Hisspitch Klassrum i 
arbetslag B 

Gruppen ska förbereda en hisspitch där de ska kommunicera 
sina tankar kring sitt tema under en kort hissfärd – som är 
kortare än en minut. De kommer behöva din hjälp för att hålla 
ner tiden. 

 

11.20-11.40 Steg 3 - Presentation Enligt schema 
i B-laget 

Grupperna går runt till varandra (enligt schema) och presenterar 
sin hisspitch. Grupperna ska ge varandra kamratrespons. Din 
uppgift är att peppa din grupp och att lyssna in de andra 
grupperna. 
 
Viktigt att samla ihop de andra gruppernas frågor och 
funderingar för att kunna utveckla dessa under eftermiddagen. 
Inspiratörer via länk deltar ej. 

 

11.40-13.00 Lunch Villa Baro Skolan bjuder på lunch. Du följer din grupp.  



13.00-14.30 Steg 4 -  Utveckla 
 
 

Klassrum i 
arbetslag B 
 

Inspiratörer via länk rings upp. 

Nu kan gruppens idé ta olika vägar: 

● Vidareutveckla 

Ni kan fortsätta utveckla förmiddagens idé. Ta hjälp av den feed 
back ni fick av grupperna innan lunch. Hur kan idén utvecklas 
ytterligare? 

● Konkretisera och användartesta 

Utgå från förmiddagens resultat och förfina detaljerna med fokus 
på elevgrupperna. Testa gärna tekniken som finns eller testa 
idén på andra kollegor. 
 

● Kassera idén och tänk om och nytt. 

 

14.30-15.00 Steg 5 - One shot video 
 
Fika under tiden 

Klassrum i 
arbetslag B 

Resultatet från eftermiddagens arbete ska utmynna i en kort, 
informativ video, en så kallad “one-shot video” på 1-3 minuter.  
 
En tagning med mobilen ska beskriva gruppens idé så att andra 
förstår vad den går ut på.  
 
Videon ska laddas upp på driven. 
 
Hjälp gruppen att sammanfatta vad ni kommit fram till. 

 

15.00-16.00 Steg 6 - Presentation Matsalen Under presentationen kommer samtliga gruppers one-shot 
videos att presenteras i matsalen.  

 



 
Det kommer att finnas möjlighet att besvara eventuella frågor 
från övriga deltagare i MIK-jam.  
 
Frågorna ställs via Menti. 
 
Inspiratörer via länk deltar ej. 

16.00-16.30 Avslutning Matsalen Sara tackar för idag. 
Dags att åka hem. 

 

 
 
Utvärdering kommer att ske vid annat tillfälle. 


