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Hei,
Microsofts Engasjerende leser er lagt til som verktøy for elever og foresatte i Skooler
Les om hva Engasjerende leser er, og hvor du finner den i månedens blogg som handler om nettopp
Engasjerende leser.
Engasjerende leser kan blant annet lese opp tekst, oversette og ikke minst, rydde bort forstyrrende
elementer som bilder og design for å presentere «ren» tekst for leseren.
Bli kjent med « By Skooler» under den nye logoen har vi samlet alle våre program med mottoet
«bedre sammen»

Vi håper at du finner noen temaer som interesserer deg.
Det er ingen bindende påmelding og webinarene er gratis.
Har du lyst til å bli med, sett av tid i kalenderen din og klikk på lenken på tidspunktet for webinaret.
Tema
Skooler for nybegynnere
Loops – en introduksjon
Oppgaveverktøyet
Loops, Skooler og Teams
Skooler Management Portal for
administratorer

Dato og tid
27.04.2021 kl 14.30-1500
11.05.2021 kl.14.30 – 15.00
25.05.2021 kl.14.30 – 15.00
08.06.2021 kl.14.30 – 15.00
22.06.2021 kl.14.30 – 15.00

Bli med
Bli med på webinar
Bli med på webinar
Bli med på webinar
Bli med på webinar
Bli med på webinar

Opptak av tidligere webinar finner du på denne siden: Skooler-webinarer.

BLOGG :

VIL DU INKLUDERE? BRUK ENGASJERENDE LESER FOR Å
NÅ FREM TIL FLERE
«Se for deg at du får en viktig beskjed hvor det står «jsfh alkf afsjk» og du må velge mellom to alternativer enten
«kjh» eller «jklj».
Når tekst ikke gir mening, blir man frustrert. Det kan være ulike grunner til at det for noen føles slik å lese tekst,
men det finnes heldigvis noen gode verktøy som kan hjelpe. Engasjerende leser er et slikt verktøy.»
Les vår blogg om hvordan du kan bruke, og hvor du kan finne engasjerende leser:
LES BLOGGEN HER

BY SKOOLER
Tidligere var Skooler kun læringsverktøyene i Skooler. De siste årene har vi fått lagt til flere gode verktøy i
verktøykassen vår.
Vi har valgt ut verktøyene nøye for å kunne tilby en helhetlig løsning eller ”bedre sammen” , som vi sier.
By Skooler består av:

•

Skooler og alle læringsverktøyene for elever, foresatte og lærere.

•

Loops gir deg et verktøy for å lage faglig innhold i form av læringsstier.

•

mConnect er vår tjeneste som integrerer skolens Moodle læringsplattform med Microsoft Teams for
en sømløs brukeropplevelse.

Snart blir nettsiden vår oppdatert med ny logo og nytt sideoppsett slik at man enklere kommer til de produktene man søker informasjon om. Vår nye logo ser slik ut, vi gleder oss til å presentere mer av denne porteføljen fremover.

BLI KJENT MED LOOPS
For et drøyt år siden utvidet Skooler sin produktportefølje ved å kjøpe selskapet LoopsEducation
Loops er en digital utdanningsplattform utviklet for å lette og effektivisere digital undervisning. Vi tror at læring er en
reise, og at den reisen utvikle seg når den drives av nysgjerrighet og oppdagelse. Derfor kan en Loop lages som et digitalt
kart der du som lærer lager og deler spennende pedagogiske turer med elevene dine. Som lærer kan du følge studentens
fremgang på individ- eller gruppenivå og utdype læring gjennom samarbeid og dialog.
Se vår video om Loops her
Du kan prøve loops gratis i 30 dager, kontakt Laila (lm@skooler.com) eller Dag (dt@skooler.com) for mer informasjon.
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