”Med en EG Cloud løsning, fik vi opfyldt skolens behov
- med både den smarteste tilgang og den bedste pris”

Bakkelandets Friskole er en Grundtvig/
Koldsk inspireret fri grundskole, som
har børn fra børnehaveklassen til 7.
klasse. I tilknytning til skolen er også
børnehave og skolefritidsordning, drevet under den kommunale puljeordning. Lærere og personale på Bakkelandets Friskole er i konstant udvikling
med fokus på hvordan eleverne udvikler sig, fagligt som socialt.

Flemming Damgaard
it-ansvarlig - frivilig tilknyttet
Bakkelandets Friskole

EG www.eg.dk

Skolen prioriterer et højt informationsog kommunikationsniveau både i relation til de enkelte elever og forældre,
men også generelt mellem skole og
hjem, skole og lokalsamfund, samt
skole og samarbejdspartnere. Motivationen hos lærerkræfterne er fokuseret på, at give børnene indhold i hverdagen samt de nødvendige kundskaber, som de får brug for resten af
livet. En dedikeret familieskole – med
hjertet på rette plads.

Fra problemfyldt LINUX - til Windows
”Baggrunden for vores ønske om at finde
en ny løsning, var problemer med at få
skabt en stabil drift på den daværende
LINUX-løsning. Opsætningen kørte ikke
stabilt, og krævede mange ressourcer. Vi
kiggede derfor på mulighederne i markedet”, fortæller Flemming Damgaard.

»

Der skulle ingen store
penge op af lommen ved
opstarten – og det er jo rart
for et skolebudget

”Vi endte med at vælge en cloud baseret
løsning fra EG. De havde både den smarteste tilgang og samtidig den billigste
løsning. Der var et kæmpe spænd op til
den næste leverandør i den månedlige
ydelse. Vi fik tilpasset løsningen til det
helt optimale set-up til skolens behov.
Investeringsdelen er attraktiv. Løsningen
betales med et fast månedligt beløb. Der
skulle ingen store penge op af lommen
ved opstarten – og det er jo rart for et
skolebudget”.

”Vi har fået en gladere medarbejderstab og elever,
der kommer og siger, at det bare kører og fungerer.”

2 servere og 30 tynde klienter
”EG spillede med i opbygningen af vores
cloud løsning, der består af 2 servere – en
administrationsserver til bestyrelse og
adm. personale – samt en server til elever
og lærere. Vi er lige nu koblet op til Windows 2008. Vi har fået 30 Windows 7
thin pc-klienter, hvor vi kører en skrabet
version for at begrænse kraften, og dermed ”tvinger” alle over på serveren, så
elever ikke kan downloade programmer
m.m. Løsningen kører lige nu ganske fornuftigt på en ADSL 4/768, men er på vej
til 40/40 mb-fiber, hvor vi via VPN-forbindelse giver adgang til lærere og elever
hjemmefra”.

»

Lærerne har fået alt hvad
de skal bruge til tekst og
grafikarbejde i undervisningen – på en stabil platform.

It er nu tilbage i undervisningen
”I programpakken har vi lige nu Office
2010, og skal over på Office 365, når den
frigives til undervisningsbrug næste år.
Lærerne har fået alt hvad de skal bruge
til tekst og grafikarbejde i undervisningen – på en stabil platform. Før havde
man simpelthen fravalgt at bruge it i undervisningen, da den daværende
LINUX-løsning ikke kørte ordentligt. Ofte
brugte 2 mand både en formiddag og eftermiddag på at få det til at køre - uden
at det blev desideret stabilt. Men med
Cloud løsningen kører det helt stabilt”,
siger Flemming Damgaard.

»

EG er fin som samarbejdspartner. De er fornuftige at
arbejde med, og deres drift
og support kører godt

Gladere lærere og elever
”Cloud løsningen fra EG har givet nogle
mærkbare fordele i huset. Vi har fået en
gladere medarbejderstab og elever, der
kommer og siger, at det bare kører og
fungerer. Undervisningen har derfor
også flyttet sig i den positive retning”.

Korte facts om EG Cloud løsning til friskoler
• Få flere timer til undervisning - frem for til it-vedligehold
• Opnå en fleksibel adgang via VPN - fra skole eller hjemmefra
• Færre administrative omkostninger - EG hjælper med serverdrift
og support
• Ingen investeringsomkostninger - alt er inkluderet i en fast lav
månedlig ydelse
• Få den seneste teknologi og de mest attraktive services
Med en Cloud løsning, der hostes og driftes af EG, kan lærerkræfterne få frigjort mere tid til undervisning, på moderne teknologisk
udstyr. Med alle relevante programmer fra Microsofts ”Office 365
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Tingene virker og kører som det skal
”EG er fin som samarbejdspartner. De er
fornuftige at arbejde med, og deres drift
og support kører godt. Reelt har vi ikke
brug for dem, da det bare virker og kører
som det skal. Min primære rolle er, at
rette fejl og besvare spørgsmål på softwaredelen. varetage brugeroprettelse
samt hardwaren på selve skolen.”
Mulighederne kan nu udnyttes
”Lærernes holdning og oplevelse er positiv. De har fået en stabil løsning, som de
nu kan bruge aktivt i deres undervisning.
Lærerkræfterne anvender it på den positive måde og kan virkeligt benytte sig af
mulighederne over for vores 60 elever.
Alle på skolen og i administrationen er
glade for, at det hele kører som det skal
– og godt!”, slutter Flemming Damgaard.

Hør mere om muligheder og
fordele ved EG Cloud løsningen
kontakt Kasper Lamm på
tlf.: 2085 9413 eller e-mail:
kasper.lamm@eg.dk

for education*” til rådighed, kan der udføres effektiv undervisning. Office 365 suiten er gratis til rådighed for alle eleverne,
mens lærere og andre ansatte betaler en lav månedlig licensydelse. Løsningen og alle dens services kan tilgås 24/7 - både
direkte fra skolen eller hjemmefra, via VPN forbindelse. I løsningen indgår masser af lagerplads, mail, intranet, chat, skærmdeling,
backup og antivirus samt sikker adgang, licenser og dedikeret
server til skolens administrative programmer m.m. EG hjælper
med serverdrift og support. Ingen indledende investering
- alt er inkluderet i en attraktiv lav, fast månedlig ydelse.
* Office 365 for education, leveres ved Microsofts frigivelse til
		 sektorformålet.

