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Trygge rammer og moderne undervisning - Friskolen Skallerup viser vej!
Moderne undervisning i
Vendsyssel en succes ”SkoleIT er perfekt til os!”
I foråret 2011 stod vi foran den kæmpestore
opgave det er, at starte en helt ny friskole.
Efter et møde med SkoleIT stod det klart, at
det var vores vej frem.
SkoleIT var med fra starten og tog del i
processen lige fra afdækning af behov til opsætning af netværk og bærbare computere.
Hele tiden var vi i trygge og kompetente
hænder.

Skole i verden
Vores mål er et højt undervisningsniveau.
Friskolen holder sig førende i brug af it i
dagligdagen, hvor alle elever fra 3. årgang
og opefter har sin egen computer
I trygge rammer opnås redskaber til at
begå sig i et moderne samfund.

Vi var lidt skeptiske...
Vi har valgt udelukkende at basere vores IT
på Google samt hostede løsninger til konto-

ret. Vi har ingen servere på skolen og derfor
ingen vedligehold eller ansvar for backup.
Det er nemt og driftsikkert.
Vi var lidt skeptiske, men efter en introduktion ved SkoleIT var alle enige om, at det
var vejen frem for os.

SkoleIT har gjort det nemt for den ITansvarlige. Det tager få minutter fra en pc er
brudt ned til den er oppe igen. Alle, både
store og små, oplever at vores IT-løsning
kører optimalt og ikke mindst stabilt.

Vi benytter Google til alt

- Lærerne:

Elever, personale og forældre benytter
Google til alt. Ud over mail og kalender
bruges Google Apps til dokumenter, præsentationer, regneark og formularer til spørgeskemaer fx i matematik eller i forbindelse
med vores APV.

Vi nyder at dele ting med hinanden på
Google. Mange fejl undgås, når vi kan
skrive i samme dokument. Vores kommunikation med kollegaer, elever og forældre er
gjort super nem og så har vi stabilt og
hurtigt internet.

I stedet for at investere i en “intrapakke”
bruger vi Google. Her har vi lavet websites
for skolen og de enkelte klasser. Det giver
en langt større frihed end med en pakkeløsning. Vi har valgt at siderne er offentligt
tilgængelige - vi gør det godt, så hvorfor
ikke lade alle se det?

- Eleverne:

Har vi spørgsmål får vi hurtigt svar fra
SkoleIT, ofte i form af en super vejledning,
som gør vores hverdag nemmere.

Friskolen Skallerup åbnede dørene i august 2011 og har i dag 75 elever fra 0. til 7. klasse.
Bag skolen står en stærk bestyrelse bestående af initiativrige personer fra lokalområdet.
Friskolen Skallerup
Skallerup Skolevej 3
9800 Hjørring
Tlf: 5129 1110
Leder: Lena Skovborg

Kommentarer fra...
- Den IT-ansvarlige:

Det er nemt at lære - lidt surt at lærerne kan
se hvad vi skriver ;-) Fedt at have sin “egen”
computer. Det er ikke slemt, når min pc går i
hak - Søren fikser det hurtigt!

IT på Friskolen Skallerup
- SkoleIT Cloud m. Netværk og Laptop
- 50 bærbare computere
- 1 Kopimaskine/printer og 1 Smartboard

Afsender: SkoleIT, Lærkehaven 5 - DK-8520 Lystrup

SkoleIT Cloud
- Vi har øje for helheden

SkoleIT Cloud er:
- En komplet IT-løsning
- Intelligent trådløst netværk
- Google Apps og intranet
Google Apps - et kreativt mødested!

Vi tager os af IT...
- så I kan lave skole!
Endeløse investeringer og lange logon-tider har kendetegnet it i skolen
hidtil. Det laver vi om på.
Udnyt skolens ideer og lærernes
engagement til at skabe en stærk
skole, der udvikler sig med tiden.

Kreativitet i skyen
SkoleIT arbejder for en innovativ
udviklingskultur i skolen. Derfor
vælger vi Google Apps Education for
stærke onlineværktøjer til alle.

- Hurtigt og stabilt IT 24-7
- Fri for vedligehold

SkoleIT Cloud - Alt sker online!

Tryghed hele vejen

På www.google.dk gemmer sig en komplet verden af
værktøjer og samarbejdsredskaber i et let tilgængeligt
brugermiljø. Tekst-behandling, præsentation, regneark,
tegning og meget mere afvikles på hjemmesiden helt uden
download og installation på din computer.

- Alsidig kyndig vejledning
- Lærerfagligt introkursus
- Fri support

Et helt nyt samarbejde!

SkoleIT - God it betaler sig!

I kan arbejde side om side inde i selve dokumentet. Det er
en mindre revolution for gruppearbejdet, at elever og lærere
kan følge hinandens arbejde nu og her, tilføje og kommentere alt imens der skrives, regnes eller tegnes.
Elever og lærere har adgang til akkurat det samme på hjemmecomputeren, som fra skolen. Det letter vejen fra tanke til
handling for både elever, lærere og ledelse.
Alle får sin egen personlige e-mail-adresse, og gruppemails
gør det nemt at dele beskeder ud. Med SkoleITs forældredel
opnås en fuld og meget stærk intranetløsning.

Intro-kursus og fri support
SkoleITs lærerfaglige undervisningskonsulenter giver jer en
tryg opstart. Forløbet indledes med et kortere seminar og
følges op med fri support så længe I ønsker det.

Følg med tiden - uden stress
Forandringer og brugertips leveres til brugeren i små talebobler på selve hjemmesiden. Alle kan følge med uden dyre
kurser. Google skærper hele tiden programmer og services.
Derfor har I altid en moderne it-løsning.

IT 24/7 - fra første skoledag
Du bruger dit Uni-login på www.google.dk og kan gå igang
med skrive, printe eller dele med det samme.
Tag et billede på din smartphone eller iPad og brug det i et
dokument på Google Apps uden tilslutning kabler. Følg
skolens kalender på din telefon og tjek din mail på farten.
SkoleIT Cloud passer perfekt til din PC, Mac, smartphone
eller iPad. Gør det du er god til! Så sørger vi for resten...

Endnu ikke overbevist? Ring for en personlig præsentation!

Forhør mdl. pris pr. bruger

10 gode grunde...
- Brug PC, Mac, Smartphone & iPads
- Spar dyre licenser og vedligehold
- Fuld adgang også hjemmefra
- Uni-login gør det let at huske koden
- Modtag og ret opgaverne digitalt
- Del online - slut med vedhæft af filer
- Husk aftaler med Google-Kalender
- Giv alle de samme gode værktøjer
- Ingen tab af data ved pc-nedbrud
- Tænk på skole - så tænker vi på IT!

SkoleIT
SkoleIT’s filosofi er, at skabe
hele it-løsninger. Vi bygger
på gode ideer,
undervisnings-erfaring,
aktuel viden og teknisk
kompetence.
Læs mere: www.skoleit.dk
E-mail: Kontakt@skoleit.dk
Tlf: 30951847 / 61795507

