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Hei og godt nytt år! 

Vi gleder oss til å ta fatt på dette året og til å jobbe sammen med dere for å lage 

brukervennlige og nyttige verktøy. 

Webinarene fortsetter og årets første er allerede gjennomført. Vi har startet å teste 

den nye foresattappen og jobber samtidig med ny release av Skooler. 

Kjenner dere til SMS mulighetene i Skooler? Nå er det kampanje på kjøp av SMS les 

mer i dette nyhetsbrevet. 

Vi håper at du finner noen temaer her 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 Dato og tid Bli med 

Skooler i Teams 26.01.2021 kl.14.30 – 15.00 Bli med på webinar 

Skooler for 1. – 4. trinn 09.02.2021 kl.14.30 – 15.00 Bli med på webinar 

 

Opptak av tidligere webinarer finner du på nettsiden til Skooler under opplæring – webinarer. 

Dersom det er et spesielt tema eller verktøy du vil vi skal snakke om, kan du sende en e-post til 

cecilie@skooler.com 

 

Nyhetsbrev  
Januar 2021 

 

5 GODE VERKTØY FOR HYBRID UNDERVISNING MED SKOOLER OG 

TEAMS 

«Vi ser at hybrid undervisning utføres på ulike måter. 

 Noen har samme undervisning i sanntid for de som er i klasserommet og de som følger med via 

nett hjemmefra. Andre drar inn elementer fra metoder som blended learning og har deler av dagen 

med sanntids undervisning.» 

Vår siste blogg handler om hybrid undervisning, du kan lese den her: 5 gode verktøy for hybrid 

undervisning med Skooler og Teams 
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VI JOBBER MED 

Akkurat nå jobber vi med testing av releasen og vi har startet testing av den nye 

foresattappen. 

I den neste Skooler-releasen vil det blant annet komme en historikkvisning per 

elev i oppgaveverktøyet og vi har forenklet designet for elevens egenvurdering. 

Vi sender ut releasebrev med alt av nyheter før releasen slippes. 

SMS 

Skoolers meldingsverktøy med SMS forenkler kommunikasjon mellom skole og 

hjem og lar deg raskt og enkelt varsle eller informere foresatte, elever og lærere. 

Akkurat nå har vi en kampanje, les mer på denne siden: 

SMS: Kampanje ut mars 

 

 

TILLEGGSPRODUKTET EDWORD 

Skooler har inngått samarbeid med Edword.  Skooler-Edword er et nyttig verktøy for å gi 

ryddig og god feedback i Word. 

Tilpass tilbakemeldingene dine med talekommentarer. Øk lærersamarbeidet med deling av 

innhold og mye mer. Den dype integrasjonen med Skooler synkroniserer automatisk 

tilbakemeldinger og karakterer. Les mer her: https://skooler.com/no/edword  
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