
ILT Education
Utbildningsinsatser för Halmstad kommun

Nu har ni möjlighet att anmäla er skola till en eller flera kostnadsfria utbildningar i våra 
tjänster. Anmäl ert intresse senast 31/3 via denna länk: 

https://forms.gle/RQHaSBRXLy9Ftt557

För att en utbildning ska bli av krävs det minst 5 deltagare.

Har ni några frågor kan ni ta direkt kontakt med mig: frida.skogstad@ilteducation.com eller kontakta 
johanna.kristensson@halmstad.se. 

Utbildning i  vår tjänster Polyglutt, Polylino, Begreppa och Inlästa läromedel

Polyglutt 1.0

Denna utbildning riktar sig till förskolor som är nya användare och vill ha en grundläggande 

utbildning i tjänsten Polyglutt. Jag visar alla funktioner i tjänsten som hur man skapar bokhyllor, 

delar bokhyllor, söker fram böcker och tar del av Agneta Edwards lärarhandledning. Har ni 

tilläggstjänsten Home Access visar jag även hur den fungerar och hur ni kan skapa bokhyllor till era 

vårdnadshavare

Polyglutt 2.0
Denna utbildning är för lite mer vana användare. Jag pratar om man kan arbeta med boksamtalet på 

förskolan. Ger exempel på hur man kan arbeta före, under och efter ett boksamtal. Förslag på böcker 

och frågor ni kan ställa till barnen.

Polylino 1.0
 Detta är en grundläggande utbildning i Polylino som riktar sig från förskoleklass till åk.9. Jag visar 

hur ni kan söka fram böcker, skapa bokhyllor och dela till kollegor. Jag visar även vart ni kan hitta 

lärarhandledningen av Barbro Westlund. 

Polylino 2.0

Denna utbildning är för vana användare. Jag fokuserar mer på hur man kan arbeta med 

flerspråkighet i klassrummet och hur man kan planera sin undervisning med Polylino. Jag visar även 

Barbro Weslunds lärhandledning och vår nya satsning Läslyftet som är skrivet av Marie Trapp och 

Katrin Olsson. 

Begreppa 1.0
Utbildningen är riktad till nya användare. Jag visar hur ni söker fram filmer utifrån årskurser/ämnen 

men också hur ni kan arbeta med begreppslistor, quiz/kahoot och fördjupningsdelen som är kopplad 

till Inlästa läromedel.

Begreppa 2.0
Denna utbildning är till er som är vana användare i Begreppa. Här får ni lite mer inspiration till hur 

man kan planera sin undervisning med djuplänkar till google classroom/teams. Jag ger även 

inspiration till undervisning. 

Inlästa läromedel + 
Begreppa

Här visar jag hur ni kan arbeta med båda tjänsterna tillsammans men även hur tjänsterna ser ut 

separat. Hur ni kan söka fram läromedel och skönlitteratur i Inlästa läromedel och även vart ni hittar 

våra läromedelsguider på andra språk. 

https://forms.gle/RQHaSBRXLy9Ftt557

