Nyhetsbrev
Mars 2021

Hei,
Har dere fått med dere at den nye appen for foresatte er lansert? Den er tilgjengelig for iOS og
Android.
Vi har planlagt flere av våre populære, gratis webinarer fremover, ta en titt i oversikten og se om
det er noen av temaene du kunne tenke deg å høre på.
Kjenner dere til SMS mulighetene i Skooler? Ut mars har vi kampanje på kjøp av SMS - les mer i
dette nyhetsbrevet.
Denne uken er det kommet produktoppdateringer i Skooler, hvilke nyheter som er kommet kan du
lese i releasbrevet som vi har lenket til lengre ned.

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
IUP fra A - Å
Hold foresatte informert med
Skooler
Microsofts Immersive reader/engasjerende leser – hvordan virker
den?
Skooler for nybegynnere

Dato og tid
23.03.2021 kl.14.30 – 15.00
09.02.2021 kl.14.30 – 15.00

Bli med
Bli med på webinar
Bli med på webinar

13.04.2021 kl.14.30 – 15.00

Bli med på webinar

27.04.2021 kl.14.30 – 15.00

Bli med på webinar

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

BLOGG :
INFORMERTE FORESATTE ER ENGASJERTE FORESATTE
«Skooler bidrar til å holde foresatte informert om hva som skjer i klasserommet, og legger til rette for at læreren
kan dokumentere fremgang og dele oppgaver med foresatte digitalt»
Les vår blogg om hvordan du kan bruke Skooler til å holde foresatte informert:
Informerte foresatte er engasjerte foresatte

NY APP FOR FORESATTE
De nye foresatte appene med navnet 'Skooler Parents' er nå klare til bruk og kan lastes ned
fra App Store for iOS og i Google play for Android. Vi har valgt å lansere helt nye apper og
det er derfor viktig at du laster ned den appen som det er linket til i forrige setning med
navnet 'Skooler Parents'.
Se video her: Ny app for foresatte

NY RELEASE
Mars-releasen blir lansert denne uken, Immersive reader/engasjerende leser er lagt til i flere av verktøyene
for elever og foresatte.
Du kan nå opprett Teams-møte når du lager en oppgave eller en hendelse i kalenderen. Oversikt og
informasjon om alle nyhetene finner du i vårt helt ferske releasebrev: Release - mars

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

Skooler.com/no

