
   
 

Nyhetsbrev 
 

Hei alle sammen.  
Dagene er annerledes nå. Mange må tenke helt nytt. 

Hverdagsrutinene som før nærmest gikk av seg selv, som ukens timeplan med skole og aktiviteter, er 

satt på vent.  

På kort tid har alle vært nødt til å «kaste seg rundt», finne nye måter, nye veier. Det ser ut til å gå 

bra, det er et stort fellesskap der ute og en følelse av at vi samarbeider for å komme igjennom dette. 

Vi i Skooler har fokusert på å hjelpe skolene i gang med fjernundervisning, vi har holdt webinarer, 

laget manualer samt gitt råd og veiledning om hvordan fjernundervisning kan gjennomføres.   

Og wow, vi er så utrolig imponert over evnen dere har til å raskt gjøre om på undervisningens form.  

De vi har snakket med har vært veldig positive og opptatt av å få til gjennomføringen av 

fjernundervisningen så bra som mulig, med klart fokus på hva som fungerer best for elevene deres. 

 

Vi heier på dere, og er her for å støtte. 

I dette nyhetsbrevet har vi samlet en del informasjon som vi tenker kan være nyttig for dere i denne 

tiden. 

 

 

Samarbeid med Lin Education og behovet for en helhetlig opplæring i 

fjernundervisning. 
 
Skooler og Lin Education inngår et strategisk samarbeid om å tilby en helhetlig opplæring i 
fjernundervisning, Skooler og Office365.  
Norge og verden er i en situasjon vi aldri har håndtert tidligere. Våre skoler er i første omgang stengt 
til 26. mars, men Utdanningsdirektoratet advarer om at stengingen kan bli langvarig. Gode løsninger 
må derfor komme på plass raskt. For å møte behovet for gode og effektive løsninger til bruk i 
fjernundervisning, går Skooler og Lin Education sammen om å tilby en helhetlig løsning til sine 
kunder.   
Skal man lykkes med god fjernundervisning er det behov for et godt samspill mellom digitale 
løsninger som Skooler og Microsoft Teams, og didaktisk kompetanse i hvordan man tilrettelegger for 
fjernundervisning.  I tillegg forutsetter det at den enkelte lærer har nødvendig kompetanse på 



   
 

digitale løsninger, og forståelse for hvordan man tilpasser undervisningen til et nytt, og for mange, 
ukjent format.    
Å drive god fjernundervisning på alle trinn er komplisert da det krever mye tilpasninger. God dialog 
med de foresatte er også en forutsetning for å kunne lykkes og ivaretas med vår løsning.  

  
Om Lin:  
Lin Education er eksperter på innføring-, opplæring- og veiledning relatert til digital teknologi og 
læring. Siden 2009 har Lin Education bistått utdanningsinstitusjoner i Norge og Sverige med å ta i 
bruk digital teknologi i undervisningen.   
Lin Education er sertifisert Microsoft in Education Global Training Partner, en sertifisering som 
innebærer at Lin Education er en del av Microsoft sitt Team av globale team av opplæringspartnere. 
Årlig gjennomfører Lin Education over 1000 opplæringsdager relatert til digital teknologi og læring, 
skoleutvikling og digitalisering, der store deler av opplæringen gjennomføres i 
fjernundervisningsformatet, som MOOC-er eller blandet læring.   
Ta kontakt for en samtale om hvordan vi best kan bistå dere. 

 

Landingside med nyttige dokumenter 
 

Vi deler materialet vi lager om fjernundervisning og legger fortløpende ut på  

https://skooler.com/no/fjernundervisning/   Vi deler også på vår facebookside Skooler Norge. 

 

Skooler og Loops 

 
Som noen av dere kanskje har sett, har Skooler nå kjøpt opp et firma ved navn Loops. Dette er veldig 

spennende for oss og vi gleder oss til å bli godt kjent med vårt nye produkt og våre nye kollegaer. 

Oppkjøpet skjer for å kunne gjøre oss i Skooler enda bedre rustet til å møte skolenes behov for 

innhold. 
Nettsidene til Loops finner du her https://www.loopseducation.com/   

Har du lyst til å prøve er du velkommen til det. Vi har besluttet at vi gir dette gratis frem til 1.juli som 

en ekstra hjelp i denne perioden. 

går til loops sin nettside for mer informasjon. 

https://content.loops.education/sv/fri-tillgang-till-loops-till-1-

juli?__hstc=41329853.12dd778968d4f55a8ef961d553684eda.1582637468354.1584454974174.1584

469901805.3&__hssc=41329853.1.1584469901805&__hsfp=1987210118 

 

Foresattportalen på web! 
Vi har opprettet en ny landingsside for foresatte. 

Ved å bruke den nye landingssiden kan man logge inn på foresattportalen uten direkte-url fra skolen.  

Dersom foresatte bruker denne linken https://login.skooler.com/foresatt kan de skrive inn navnet på 

skolen de har elever ved og komme direkte til innlogging. 

Vi har også foresatt-app til din mobile enhet. Gå til App Store eller Google Play, søk etter «Skooler 

Parent App» og last ned til din enhet. Pass på at du alltid har siste versjon av appen. 

Husk å ta kontakt med oss om det er noe vi kan hjelpe med. Vi hjelper gjerne. 
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