IT-drift og IT-pædagogisk inspiration til
gymnasier/HF, SOSU-skoler og VUC’er

LAD OS KLARE ARBEJDET
Med en totalløsning fra IT-Center Fyn behøver I ikke længere at bekymre jer om IT-driften.

VI TILBYDER
•
•
•
•
•
•

En lokal IT-supporter på skolen
En kraftig 1 Gbit/sek forbindelse mellem skolen og IT-Center Fyns driftscenter.
Trådløst netværk som er forberedt til de kommende digitale eksamener
Fordelagtige indkøbsaftaler inden for computere, software-licenser og netværksudstyr
Drift af det administrative net og undervisningsnettet
Seminarer, netværksmøder, temadage samt deltagelse i udviklingsprojekter inden for de
nyeste IT-pædagogiske områder

IT-Center Fyn er et statsligt administrativt fællesskab med
38 almene gymnasier, SOSU-Skoler og VUC’er placeret på over
70 adresser i Region Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark.

SÅDAN OVERGÅR SKOLENS ITSYSTEM TIL IT-CENTER FYN
Vi begynder omlægningen med en grundig analyse af skolens netværk og computerbestand m.m. Vi aftaler på forhånd om, eventuelle IT-supportere på skolen skal overføres
til IT-Center Fyn ved virksomhedsoverdragelse.
Selve omlægningen bliver klaret i løbet af en enkelt arbejdsuge fra mandag til fredag, hvor
al IT-drift er afbrudt. De administrative arbejdspladser vil typisk være klar til brug i løbet af
tirsdagen.
Vi sikrer, at al data der er lagret i skolens nuværende IT-system, bliver overført til IT-Center
Fyns systemcenter ved omlægningen.
I den følgende uge vil en af vores teknikere, som har deltaget i omlægningen være på
skolen og sørge for at afhjælpe eventuelle problemer, som opstår.

VORES KERNEKOMPETENCER
SIKRER JERES SKOLE DEN
NYESTE VIDEN INDEN FOR IT
Vi er her for at hjælpe jer med at finde dén løsning, der passer jer bedst. Hvad enten
det drejer sig om indkøb af nye printere, eller I står for at skulle ændre på skolens ITinfrastruktur, har vi ekspertisen til at rådgive jeres skole på et højt fagligt niveau.
Alle medarbejdere og elever/kursister får:
• En gratis Office-pakke til Mac og WindowsPC.
• Skype til videokommunikation og OneDrive til lagring af data i skyen.
Vi hjælper også med at opsætte Office 365 som videndelings- og læringsplatform,
så I får finesserne ind under huden.
IT-Center Fyn giver også gerne inspiration til, hvordan skolens administrative processer
kan strømlines. Vi tilbyder følgende løsninger:
• Krypteret VPN-adgang (sikker privat dataadgang) til skolens IT system
• Elektronisk dokumenthåndtering
• Fakturaflow
• Integration til sikker e-mail

PRISEN FOR MEDLEMSKAB
Prisen for at være en del af IT-Center Fyns servicefællesskab ligger typisk mellem 850 og
1200 kr./år/årselev og afhænger af antallet af computere på skolen og hvilke systemer, der
anvendes. Derudover vil der komme udgifter til etablering, eventuelle opgraderinger eller
nyindkøb ved omlægningen. Vi er altid til klar til at beregne en præcis pris for jeres skole.

”

IT UDVIKLINGEN GÅR SÅ STÆRKT,
AT DET ER VANSKELIGT FOR DEN ENKELTE
SKOLE AT FØLGE MED. DERFOR ER DET GODT,
AT SKOLERNE KAN HØSTE FRUGTERNE AF
IT-CENTER FYNS IT-PÆDAGOGISKE
UDVIKLINGSARBEJDE
PÅ DET LEDELSESMÆSSIGE PLAN ER
DER OGSÅ ET FINT SAMARBEJDE, HVOR
SKOLERNE KAN UDVEKSLE ERFARINGER
MED IMPLEMENTERINGEN AF NY SOFTWARE
OG NY TEKNOLOGI, SÅ DET PÆDAGOGISKE
FOKUS BLIVER SAT I CENTRUM

”

OLE FROST NIELSEN, UDDANNELSESLEDER, MUNKENSDAM GYMNASIUM

IT-PÆDAGOGIK – INSPIRATION,
SPARRING OG KOMPETENCEUDVIKLING
IT-Center Fyn vil gerne være med til at sikre, at jeres skole er opdateret og kan træffe
kvalificerede valg i forhold til den it-pædagogiske udvikling. Begrebet digital dannelse er
omdrejningspunktet for alle initiativer og tilbud.
Der udbydes løbende workshops, uddannelsesforløb og seminarer på baggrund af ønsker
fra skolerne. Vi har god erfaring med at tilrettelægge korte temadage såvel som længere
udviklingsforløb i samarbejde med den enkelte skole.
Som partnerskole hos IT-Center Fyn får I desuden mulighed for at deltage i vores netværk,
hvis formål er at dele viden om god praksis og invitere til samarbejde på tværs af skolerne.
Vi tilbyder følgende netværk: ”Digitale SOSU-skoler” og ”Pædagogisk IT for STX-HF & VUC”
med følgende undernetværk: Ledernetværk, faglig IT-vejledernetværk og Apple-netværk.

Netværkene mødes fast to gange om året
og videndeler løbende på IT-Center Fyns
virtuelle platform Yammer.
Læs mere på www.itcfyn.dk/videndeling

PARTNERSKOLER I IT-CENTER FYN
Nørre Gymnasium · Københavns åbne Gymnasium · Gefion Gymnasium ·Frederiksberg Gymnasium · Frederiksberg HF-kursus · Tårnby
Gymnasium · Gribskov Gymnasium · Maribo Gymnasium · Nakskov Gymnasium · Nykøbing Katedralskole · Faaborg Gymnasium ·
Vestfyns Gymnasium · Middelfart Gymnasium · Nyborg Gymnasium · Odense Katedralskole · Sct. Knuds Gymnasium · Mulernes
Legatskole · Tornbjerg Gymnasium · Midtfyns Gymnasium · Svendborg Gymnasium · Nordfyns Gymnasium · Alssundgymnasiet
Sønderborg · Ribe Katedralskole · Fredericia Gymnasium · Horsens Statsskole · Horsens Gymnasium · Kolding Gymnasium ·
Munkensdam Gymnasium · SOPU København og Nordsjælland · SOSU-Sjælland · Social- og Sundhedsskolen Fyn · Social- og
Sundhedsskolen Syd · Social- og Sundhedsskolen Esbjerg · Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens · HF & VUC
Nordsjælland · VUC Vestsjælland Syd · HF & VUC FYN · Horsens HF & VUC

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Kontakt direktør Jens Ole Henriksen: johe@itcfyn.dk – tlf. 51 38 32 59
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