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Ståsted digital praksis
Hvordan ser den digitale praksisen ut i Seljordbarnehagen i dag?
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Registrering,kommunikasjon heim- barnehage, informasjon

Mykid
Bruke til å se i forstørrelsesglass
Youtube

Ta bilde
Mykid
Mail
Musikk

Mykid,lydbøker,musikk,power
printer,oppslagsverk,Mail
My kid

Mykid med alle funksjoner. Google- foto-

Dokumentasjon av hverdagen. Oppslagsverk. You Tube.
Fotodokumentasjon. Mikroskop

Vi bruker Mykid hver dag, til registrering av barn, planer. Vi
bruker det som oppslagsverk. Finne eventyr til samlinger.
Sanger. Vi tar bilder

Registrering, kommunikasjon heim-barnehage,
informasjon

Vi bruker mykid, til å ta bilde,
oppslagsverk, foto,musikk, lydbok

Mykid, oppslagsverk,

Brukar mykid, nner opplysningar på nett, bilder

Bildedokumentasjon på my kid

Bildedokumentasjon, registrering på my KID.
Sammarbeidsplattform. Musikk.

Mykid
Google
E-mail

•Salaby
•Google

Bilder
Musikk

•Mykid
•YouTube, læring.

Salaby

•Musikk
•Dokumentasjon

- har Facebook gruppe for jobben

•Fotografering
•Lydbøkar

- lager planer, fører fravær; frammøteregistrering; skriver
dagen i dag
- bildetolking/dokumentasjon
- bruker Google som oppslagsverk etter barnas interesser

Oppslagsverk

- mailer
- videosnutter i forbindelse med tema
- nne eventyr

Mykid

My KID - sammarbeidsplattform

- MyKid - kartlegging av oppmøte, fravær, beskjeder mellom
barnehage og hjem, personalturnus, vaktlister, dagbok,
månedsbrev, møteinnkallelser
- bruk av Google/NrkSuper/YouTube til å nne fakta ift hva
barna lurer på/interesserer seg for
- lydbok

Vi bruker mykid
Bruk av IPad til nne «ting»

Mykid
Lydbok
NRK sin arkiv om naturen, dyrelivet.
Dokumentasjon i form av tekst og bilder.

Mycid
Lydbøker
Oppslagsverk
Fotografering

Mykid
Google
Spotify/musikk
Bilder

Mykid

- kamera
- Notater - holde orden på aktiviteter ift hvilke barn som
har/ikke har deltatt, forklare formingsaktiviteter mm
- mail
- musikk
- mikroskop
- Bluebot
- verktøy for spes.ped

My KID,- samarbeidsplattform med foreldre. Og til dels
personalet.
Oppslagsverk
PC,- som arbeidsredskap for personalet. Diverse
administrative program for Seljord kommune, Mail.
Med barna, powerpoint, oppslagsverk, tegneprogram
Fotoapparat for barn og voksne
Skriver
Kopimaskin
Lydbøker
Musikk, Spotify
Digitalt mikroskop
Radiostyrte biler
BlueBot, liten programmerbar robot
Salaby
NRK super

My KID,

Registrering, kommunikasjon heim-barnehage
(informasjon),dokumentasjon (bilder),
Ellers bruker vi i pad til oppslagsverk, lm/eventyr musikk,
lydbok.

Mykid, registrering av barna. Finne fakta. Dagbok. Lydbok.
PowerPoint.

MyKid, mot foreldre og personale
Bilete
Aktuelle tema på Internett;
Musikk, lm, bilete, fakta
Epost
Lydbøker
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