
Bli du med i et nettverk av innovative skoler og få inspirasjon og ideer 
til bedre bruk av itslearning

Vi vet at mange skoler er opptatt av å lykkes med god bruk av itslearning. Men det kan være tidkrevende å holde seg 
oppdatert på alle mulighetene som finnes i løsninger som stadig forbedres. Vi som jobber i itslearning har inngående 
kjennskap til hva man kan oppnå med våre løsninger, og vil gjerne invitere din skole inn i et nettverk av innovative 
skoler. Ved å bli med på vårt nye kvalitetsprogram garanterer vi at din skole får bedre nytte av læringsplattformen, og at vi 
sammen kan løse de utfordringen som er viktige for dere. 

Vi garanterer bedre nytte av itslearning!

Jevnlig oppfølging hele året  
Vi følger dere opp igjennom hele skoleåret for å sikre at dere får best mulig resultat. Med kvalitetsprogrammet får du 
tilgang til en mengde ressurser som vil gi inspirasjon og praktiske tips og triks. Som deltager i kvalitetsprogrammet vil du få 
tilgang til følgende: 

2 DAGERS SEMINAR 
Du kan sende 2 deltagere fra din skole på 2-dagers seminar for 
å lære mer om de flotte mulighetene som finnes i itslearning 
plattformen, enten  det er nye eller gamle funksjoner. Det er 
mulig å ta egen sertifisering tilknyttet seminarene. Alle som 
er sertifisert har mulighet til å ta direkte kontakt med vår 
supportavdeling.

MÅNEDLIGE WEBINAR
Hver måned holder vi ett unikt webinar for deltakerne i 
programmet. Her går vi igjennom endringer og nye muligheter i 
itslearning, en super måte å holde seg oppdatert og lære hvordan 
du får fullt utbytte av itslearning. Man slipper dermed å sende 
alle på kurs for å være oppdatert. Webinaret gjennomføres etter 
undervisning, og er tilgjengelig for alle som ønsker det kan delta.

VIDEOBIBLIOTEK
Tenk å ha tilgang til enkle forklaring på video om hvordan man 
best kan benytte de ulike funksjonene i itslearning. Vi gir alle 
skolene tilgang til et omfattende videobibliotek med videoer for 
lærere, elever og foreldre. 

 
TILGANG TIL SUPPORT
Er dere lei av at skolen ikke har direkte tilgang til vår support? I 
programmet gir vi også sertifiserte lærere mulighet til å kontakte 
support direkte.  

NYHETSKANAL
Vi har etablert en egen nyhetskanal. Her vil skoler som deltar i 
programmet få førstehåndsinformasjon, prioritert mulighet til 
pilotering av nye funksjoner samt våre beste brukerhistorier. 

Kvalitetsprogrammet - vi tar ansvar for din suksess!



Sammen mot suksess

Pakke 2
Denne kvalitetspakken passer for de skolene som ikke 
trenger support og sertifisering. 
Årlig pris er kroner 3950,- per skole 

Hold deg oppdatert og få den støtten du trenger
For å lykkes med IKT i skolen må man holde seg oppdatert og få god støtte og veiledning underveis. Vårt 
kvalitetsprogram handler om å følge opp din skole jevnlig gjennom hele skoleåret. På den måten er dine IKT-ansvarlige 
alltid oppdatert, og de er en del at et stort nettverk av andre IKT-ansvarlige. Vi tilbyr to ulike kvalitetspakker:

Pakke 1
Denne kvalitetspakken inneholder alt man trenger 
for å lykkes med god pedagogisk bruk av itslearning. 
Årlig pris er kroner 4950,- per skole

Mer info: www.itslearning.com/no
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https://itslearning.com/no/bedre-sammen/kvalitetsprogrammet/

