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Adekvat digital baskompetens för pedagoger i Tibro kommun 2021 

Samtliga pedagoger i Tibro kommun förväntas ha följande baskompetens: 

 

iPad/mobiltelefon:  

 logga in 

 logga in på nätverket 

 ladda ner appar 

 begränsa åtkomst till appar 

 koppla iPad till projektor och högtalare 

 skriva ut dokument och bilder 

(förskola) 

 göra sökningar via sökmotor  

 fotografera och filma 

 koppla iPad till Bluetooth 

 dela bilder och andra filer via Airdrop 

 göra enkla presentationer med text 

och bild  

 lägga in kontaktuppgifter (förskola, f-

åk 6)  

 spara bilder, filer och filmer i One 

Drive 

 läsa och skriva mail 

 

Dator:  

 logga in 

 logga in på nätverket  

 komma åt One Drive, One Note, 

Medvind och Infomentor 

 koppla till projektor och högtalare 

 skriva ut dokument och bilder  

 göra sökningar via sökmotor (Safari, 

Chrome, MS Edge) 

 grundläggande kännedom om 

dokumenthantering i Word (skapa 

nytt, öppna, spara i One Drive och 

skriva ut) 

 göra enkla presentationer med text 

och bild  

 läsa och skriva mail 

 

Inredan 

 Teams:  

 logga in 

 läsa och skriva inlägg i chatt och team 

 läsa och skriva i Anteckningsböcker i One 

Note  

 ladda upp och ner filer 

 bjuda in till/svara på samtal/videosamtal, 

enskilt eller i mötesform 

 lägga ut uppgifter till elever (grundskolan) 

 

Infomentor:  

 logga in 

 närvaro och frånvarohantering (förskola, f-åk 

6) 

 skriva hembrev/använda bloggen 

 göra förändringar i barns schema (förskolan, 

fritids) 

 skriva omdöme (grundskolan) 

 föra in betyg (åk 6-9) 

 skriva IUP (grundskolan) 

 skriva ut rapporter/omdömen/IUP 

(grundskolan) 

 

Medvind:  

 tidsrapportering 

 ledighetsansökan  

 lägga in kilometerersättning 

 klarmarkering 

 stämpla in och ut (förskolan) 

 lägga in olika typer av frånvaro 

 

HR-portalen:  

 logga in  

 hitta lönespecifikation 

 

CAMs webb:  

 anmäla ärende till fastighetsskötare 
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 Hämta/skriva ut blanketter från 

Inredan 

Skola 24 

 Kontrollera och rapportera frånvaro  

 Hämta frånvaosammanställning 

 

 Rapportera tillbud och olyckor 
 
 

 


