For
kommuner

Nu kan du samle kommunens
undervisningstilbud på
skoletjenesten.dk
Kommuner, der
ønsker at støtte
lærernes og
pædagogernes
arbejde med at
bruge eksterne
læringsmiljøer i
dagligdagen,
kan blive en del af
skoletjenesten.dk
Ved at få eget
kommunesite på
skoletjenesten.dk
kan du skabe en
indgang, der samler
og præsenterer
alle tilbud i
kommunen for
lærere og pædagoger ét sted.

Læs mere om
muligheder for
kommuner på
skoletjenesten.dk

Som kommune kan du
på skoletjenesten.dk:
• få en samlet præsentation af kommunens institutioner
og undervisningstilbud samt beskrivelse af kommunens
åben skole-aktiviteter og oplysninger om tilmelding,
kontakt og transport.
• præsentere tilbud til daginstitutioner, grundskoler og
ungdomsuddannelser med beskrivelser af fagligt indhold,
klassetrin/alderstrin, fag, geografi, tid, sted, kompetenceområder i Fælles Mål/læreplanstemaer og emneord, så lærere
og pædagoger kan foretage præcise søgninger på undervisningstilbud.
• via kommunens lokale redaktør udvælge og redigere indhold
på kommunesitet.
• bruge vores nyudviklede indrapporteringssystem til nemt,
hurtigt og sikkert at lægge data ind og samtidig sikre, at
undervisningstilbuddene forholder sig til de kriterier, som
lærere og pædagoger søger på, når de leder efter tilbud.
• benytte muligheden for at trække data fra skoletjenesten.dk
og dele med andre systemer. På sigt kan det betyde, at man
kun skal indrapportere sine tilbud ét sted, og at man kan dele
data med læringsplatformene.

Hvad sker der i og omkring
eksterne læringsmiljøer?
LinkedIn
På Skoletjenestens LinkedIn-side finder du aktuelle temadage,
konferencer, jobs, artikler og andre nyheder, der er målrettet alle,
der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer.
Følg os på linkedin.com/skoletjenesten
Facebook
Aktuelle undervisningstilbud, kurser, jobs og
nyheder for lærere og pædagoger finder du på
facebook.com/skoletjenesten.dk
Du kan også følge Nationalt netværk af skoletjenester,
hvor du får nyt om samarbejder mellem undervisningssektor,
eksterne læringsmiljøer og kommuner.
facebook.com/nationaltnetvaerkafskoletjenester
skoletjenesten.dk
På skoletjenesten.dk kan du samle kommunens undervisningstilbud
og kommunikere med lærere og pædagoger i hele landet, som søger
relevante undervisningstilbud til deres klasse eller børnegruppe.

Se mere på skoletjenesten.dk

