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Vilka utmaningar ser ni? 

Tid, språket, Wifi, säkerhet, få alla att våga, få ut grundkunskapen till alla, saknat intresse, 

arbetsbelastningen, personalomsättningen, avsaknad av arbetsredskap, få chefen delaktig, strulande 

teknik, infrastrukturen, brist på självförtroende hos kollegor, få alla på samma kunskapsnivå, etiskt 

Hur ser ni på DigIT-ombudsrollen? 

Kompetensutveckling, inspirera, pusha, förmedla info och kunskap, utveckla- omvärdsbevaka, koll på 

IT, större behörighet, stödja i arbetsplatslärandet, sälja in rollen så att det blir positivt, avlasta 

helpdesk, stöd för kollegor och chefen 

Vad behöver ni för verktyg/kunskap för att kunna stötta och hjälpa på er arbetsplats? 

Tid, samverkan med andra verksamheter, utbildning/kurser, sammarbete med DigIT-koordinatorn, 

ökad IT-kompetens, kunskap om DigComp, Digital/teknisk utrustning som smarta telefoner, mail, 

GPS, surfplattor, fungerande datorer, ökad behörighet ex. lösenord, ökad kompetens uppifrån, 

datorer tillgängliga för studier, tid för att låta kollegor testa/lära själv, egen punkt på APT, 

uppdaterad mjukvara, kompatibla system, Wifi 

Hur har dagen varit?  

Positivt:   

En bra start, Givande, lärorik- info grundläggande, förtydligande av vår roll, utbyte av erfarenheter i 

gruppen, förtydligande av projektet, inspiration, få andras perspektiv, tydligt, bra med spridning i 

diskussionsgrupperna, vi är inte ensamma- vi delar samma problem,  

Negativt: 

Övergripande/allmänt hållet, för liten lokal, inget vatten, personnummer?, saknar handfast 

information, skulle ha börjat beskriva rollen,  upprepning, effektivare tillvaratagande av tiden, 

tydligare kursutbud, stressigt med mikrofon, förstora grupper,  lucia, varför inte en heldag, varför har 

utbilningarna börjat innan vi träffats 

Detta vill vi ha mer av: 

Veta vad andra har för digitala verktyg och idéer, informationsutbyte mellan kommuner och 

stadsdelar men också mellan olika verksamheter, Webbutbildningar, pedagogiska tips att lära ut, 

tydligare bild av rollen, Uppgifter och krav för deltagarna att förbereda sig med inför nästa träff, 

utrymme för att öva praktiskt med dator/padda, gruppträffar/nätverk/forum via skype/facebook, 

verktygslåda/tips om program och appar, hur vi ska vägleda kring kurserna, Lista på DigIT-ombud i 

våra egna kommuner/ nätverksträffar i kommunerna, pärmen både digitalt och i pappersform, 

tidsplan för DigITs utbildningar, konkreta tipps på digitala hjälpmedel, konkreta utbildningar med 

verksamhetsnära exempel, utnyttja det vi har mer effektivt, grundkurser, excel, word etc, manualer, 

lära oss att göra manualer, utbildning 

Vi önskar även: 

God framförhållning för våra möten, mindre grupper, prenumeration på nyhetbrevet   


