Visning av plattformens pedagogiska funktioner Grundutbildning på din skola/organisation
För vem: Nya användare av Vklass samt skolor/organisationer som använt Vklass sedan ett par år.
Omfattning: Totalt tre timmar inklusive kort paus. Utbildningarna inleds med en dryg timmes
inspirationsvisning av utvalda funktioner i Vklass. Resterande två timmar genomförs som en workshop
där deltagarna får pröva på verktyget skarpt.
Syfte och upplägg: En grundutbildning genomförs för att introducera nya användare av Vklass.
Men skolor som använt Vklass sedan länge kan också ha behov att säkra grunderna för användare
som ännu inte börjat använda Vklass fullt ut.
För grundutbildningen kan vi utgå från ett fast upplägg. Men självklart skräddarsyr vi utbildningen
utifrån skolans eller skolform, kommunens önskemål och minsta gemensamma nämnare. Ett vanligt
upplägg innebär visning av:
• Närvaroregistrering.
• Hur man planerar och genomför det pedagogiska upplägget. Bland annat genom
pedagogiska planeringar.
• Bedömning på planeringar och enskilda moment.
• Registrering och hantering av omdömen beroende på skolform.
• Planering och genomförandet av utvecklingssamtal, bland annat genom IUP-verktyget.
• Kommunikation mellan personal, elever och vårdnadshavare. Till exempel hur man lägger ut
veckobrev.
• Läx- och provkalendern i Vklass.
• Teamfunktionen i Vklass.
Övrigt: Deltagarna ska ha tillgång till varsin dator. Grundutbildningen och bör lämpligen
genomföras i grupper om max 20-30 deltagare, detta för att kunna genomföra utbildningen som en
workshop. Kursledaren tar med dator och demoinloggningar medan skolan/organisationen ordnar
en lokal med projektor.
Frågor och kontakt: info@vklass.se 08-410 800 20

Ta steget vidare och nyttja Vklass fulla potential En dag med inspiration till fler smarta funktioner
För vem: Skolor och kommuner där man kommit igång med Vklass men är intresserade att upptäcka
fler funktioner.
Omfattning: Totalt tre timmar inklusive kort paus. Utbildningarna inleds med en dryg timmes
inspirationsvisning för att visa fler funktioner än de man redan använder. Resterande två timmar
genomförs som en workshop där deltagarna får pröva på olika funktioner.
Syfte och upplägg: En fortsättningskurs är ett utmärkt tillfälle att ta steget vidare och introducera
nya pedagogiska funktioner. Detta för att kunna nyttja ännu fler verktyg i en plattformen ni redan har.
Dessutom tar vi tid och diskuterar hur skolan kan enas kring ett gemensamt förhållningssätt hur man
använder Vklass och andra digitala plattformar.
Innan utbildningen skickar Vklass ut en enkät där deltagarna får svara vad de själva vill se och lära sig
under utbildningen. På så vis skräddarsyr vi ett upplägg som passar skolan. Exempel på funktioner
som tar Vklassanvändningen vidare kan vara:
• Arbete med bedömnings- och kunskapskravsmatriser.
• Ta steget till ett utökat digitalt arbetssätt genom funktioner som Interaktiva prov och
klassutvärderingar.
• Visning av elevloggen för hantering av extra anpassningar och överenskommelser.
• Hur man får en bra överblick över mentorselever. Närvarorapporter, sammanställning av
resultat samt hur man administrerar och bokar sina utvecklingssamtal direkt i Vklass.
• Hantering av läxor, prov och inlämningar.
• Hur man kan jobba med kalendrar för en ämnesgrupp, klass och för personal.
• Rekommendationer hur man kan använda Vklass för intern kommunikation.
Övrigt: Deltagarna ska ha tillgång till varsin dator. Kursen bör lämpligen genomföras i grupper om
max 20-30 deltagare, detta för att kunna genomföra utbildningen som en workshop. Kursledaren tar
med dator och demoinloggningar medan skolan/organisationen ordnar en lokal med projektor.
Frågor och kontakt: info@vklass.se 08-410 800 20

Varför en digital lärplattform? - Ge skolledningen
verktygen för att administrera och hantera information i Vklass
För vem: Utbildningen riktar sig endast till skolledning samt annan personal som har ansvar för
Vklass på skolan eller kommunen. Till exempel IKT-pedagoger, administratörer och intendenter.
Deltagarna bör ha behörigheten SkolAdmin på sin skola.
Omfattning: Avsett en halvdag inklusive pauser, detta för att kunna diskutera och ställa frågor
kopplat till de funktioner som visas. Utbildningen genomförs i seminarieform där representanter från
Vklass leder. Ingen förberedelse krävs.
Syfte och upplägg: I Vklass finns det fler administrativa funktioner som man sällan känner till. Vi
växlar mellan skolvyn och läget SkolAdmin för att visa funktioner som berör just skolledare och annan
administrativ personal. Utbildningen syftar till att få ett samlat grepp vad Vklass är och vad man kan
använda verktyget till. Dessutom får man ett bra tillfälle att diskutera vad skolan har för policy när det
gäller användningen av digitala plattformar. Så gör dig beredd på en intressant diskussion.
Upplägget omfattar följande delar:
•
•
•
•

Visning av menyn under SkolAdmin.
Hur kan man använda Vklass som ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet?
Genomgång hur man kan få ut rapporter för analys av exempelvis närvaro och omdömen.
Genomgång skolans policy. Hur används Vklass idag? Och är det läge att tänka om för att
hitta nya gemensamma ramar?
• Tips och inspiration hur man kan nyttja fler funktioner i Vklass. Självskattning genom
Vklassmatrisen, hamna på ett A och använd Vklass på ett utförligt och nyanserat sett!
• Vklass för intern kommunikation. Hur man kan använda Min Skola och Team för att
kommunicera mellan personalen på skolan.
• Planering inför eventuell vidareutbildning för pedagogerna.
Övrigt: Deltagarna ska ha tillgång till varsin dator. Ingen förberedelse krävs, men det är viktigt att
alla eller större delen av berörd personal är närvarande. Kursledaren tar med dator och
demoinloggningar medan skolan/organisationen ordnar en lokal med projektor.
Frågor och kontakt: info@vklass.se 08-410 800 20

Vidareutbildning av nyckelpedagoger - Lyft kommunens
användning av Vklass genom duktiga pedagoger
För vem: Nya användare av Vklass samt skolor/organisationer som använt Vklass sedan ett par år.
Utbildningen riktar sig till utvald personal/IKT-pedagoger från kommunens skolor.
Omfattning: En heldag inklusive pauser. Dagen inleds med en inspirationsvisning samt workshop
med fokus på de pedagogiska funktionerna. Efter lunch fortsätter dagen då vi i seminarieform visar de
administrativa funktioner i Vklass samt diskuterar användningen av Vklass.
Syfte och upplägg: Med en nyckelpedagog menar vi 2-3 utvalda personer på varje skola som
ges extra ansvar för Vklass pedagogiska och administrativa funktioner. Detta kan vara en förstelärare,
en IKT-pedagog eller personal som visar intresse att ta detta ansvar på skolan.
Heldagen ger en fördjupad utbildning i Vklass pedagogiska och administrativa funktioner. Dessutom
ges tillfälle att diskutera hur man kan använda Vklass på ett gemensamt sätt mellan skolorna. Tanken
är heller inte att kunskaperna ska stanna i rummet, utan att nyckelpedagogerna tar kunskapen vidare
till sin skola för att förankra tanken bakom kommunens användning av Vklass.
Pedagogisk fokus
• Visning av utvalda pedagogiska funktioner
• Bedömningsmodulerna i Vklass.
• Omdömesfunktioner i Vklass inklusive matriser.
• Summativ och formativ bedömning i Vklass.
Administrativ fokus
• Skoladminmenyn i stora drag.
• Hur man kan nyttja fler funktioner, tex ledighetsansökan och resursbokningen.
• Diskussion hur man sätter upp en Vklasspolicy på sin skola och kommun.
• Utdelning av material för att kunna genomföra workshops på egen hand.
Övrigt: Detta utbildningskoncept genomförs under en heldag i grupper om max 15 person/grupp. I
större kommuner kan man lämpligen skapa grupper med särskild fokus på Förskola/fritidshem, F-6,
7-9 samt gymnasiet. Deltagarna ska ha tillgång till varsin dator.
Frågor och kontakt: info@vklass.se 08-410 800 20

Fortbildning för pedagoger i förskola och fritidshem
För vem: Nya användare av Vklass samt på förskolor som använt Vklass sedan ett par år.
Omfattning: Totalt tre timmar inklusive kort paus. Utbildningarna inleds med en dryg timmes
inspirationsvisning av funktioner kopplade till förskola. Resterande två timmar genomförs som en workshop
där deltagarna får pröva på verktyget skarpt.
Syfte och upplägg: En grundutbildning genomförs för att introducera nya användare i Vklass. Men
förskolor som använt Vklass sedan länge kan också ha behov att säkra grunderna för användare som
ännu inte börjat använda Vklass fullt ut.
För grundutbildningen kan vi utgå från ett fast upplägg. Men självklart skräddarsyr vi utbildningen utifrån
förskolans eller kommunens önskemål och minsta gemensamma nämnare. Ett vanligt upplägg innebär
visning av:
•
•
•
•

Hantering av närvaro och schema.
Planering och dokumentation av verksamheten.
Pedagogisk dokumentation utifrån barnens lärande.
Kommunikation med vårdnadshavare via kalender, direktmeddelanden samt vecko- och
månadsbrev.
• Rapportverktyg för att följa upp närvaro samt det systematiska kvalitetsarbetet.
• Möjlighet till intern kommunikation i Vklass.
• Visning av vårdnadshavarens vy på dator och Vklass app.
Övrigt: Deltagarna bör ha tillgång till varsin dator, surfplatta eller smart telefon. Grundutbildningen och
bör lämpligen genomföras i grupper om max 20-30 deltagare, detta för att kunna genomföra
utbildningen som en workshop. Kursledaren tar med dator och demoinloggningar medan förskolan
ordnar en lokal med projektor.
Frågor och kontakt: info@vklass.se 08-410 800 20

