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Norges femte største kommune, Bærum,
velger Skolon for å forenkle den digitale
læringen for sine 20 000 lærere og elever
Bærum kommune har lenge ligget i forkant gjeldende digitalisering av skolen
og nå tar digitaliseringen ytterligere fremskritt når kommunen velger å ta i
bruk Skolon som samlingsplass for alle sine digitale læringsressurser. Dette
innebærer at kommunen forenkler den digitale læringen for 20 000 lærere og
elever.
Bærum er Norges femte største kommune og har historiskt sett tatt et bredt
ansvar i prosessen for å forenkle læringen i klasserommet ved hjelp av

digitalisering. Bærum har drevet flere prosjekt og var eksempelvis tidlig ute
med å ta i bruk iPads i undervisningen, noe som fremdeles står i dag. I
undervisningen brukes digitale apper og læremidler - læringsressurser som
nå blir mulige å samle på en enkel, sikker og lett tilgjengelig måte, da Skolon
har vunnet Bærums anbud for en digital samlingsplattform.
I anbudet deltok flertallet av kjente aktører. Valget falt på Skolon med den
begrunnelsen at Skolon ga det beste tilbudet når det kom til forholdet
mellom pris og kvalitet, med henvisning til kriteriene i Bærums anskaffelse.
Anskaffelsen sier:
“Skolon AS leverte et tilbud med gode og noe mer utfyllende besvarelser enn
konkurrentene på flere av kravene. Skolon AS fikk således full uttelling på flere av
kravene. Skolon AS fikk særlig høy uttelling på kravene knyttet til
brukergrensesnittet og funksjonalitet, samt offlinemuligheter fra oppstart. Skolon
AS fremhevet seg videre på besvarelsene og oppfyllelse av kravene for
informasjonssikkerhet.”
Marius Udnesseter, Business Manager i Norge, forteller:
- Bærum har lenge vært en kommune som andre kommuner har blitt inspirert
av og sett opp til når det kommer til nettopp dette med å digitalisere
undervisningen på en god måte. Bærum har alltid vært opptatt med å jobbe
med tilgjengelighet og likeverdig tilgang for lærere og elever, noe som også
er helt i tråd med Skolons visjon. Vi synes det er svært verdifullt og morsomt
å ønske Bærums elever og lærere hjertelig velkomne til Skolon!
Det tekniske arbeidet med å få Skolon på plass er allerede klart og under
høsten vil det bli gjennomført videre opplæring for lærere og administratorer
for å gi best mulig støtte og sikre at alle får en god start med det digitale
arbeidet i plattformen.

Skolon - vi får de digitale læremidlene til å fungere i klasserommet
Skolon er en personlig og individuelt tilpasset samlingsplass for digitale
læremidler og ressurser som gjør det enkelt å finne og navigere til ressursene
fra ett sted. Med Skolon blir det enkelt for skoler å opprette personlige
samlingsplasser for klasser, grupper og enkeltelever, noe som gjør digital

læring enklere, sikrere og morsommere. Digital læring for alle!
www.skolon.no
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