ÄNGETSKOL AN
FALLSTUDIE

Effektivare information
från skolan
Konftel 300Wx är ett utmärkt
verktyg för skolpersonal vid
utvecklingssamtal och enskilda
föräldramöten när det behövs tolk
eller när en förälder bor på annan

– Det är så vi använder Konftel 300Wx och det fungerar jättebra. För lärare och tjänstemän är det viktigt
att vara så neutrala och tydliga som möjligt och se till
att alla inblandade får samma information. Med den
här lösningen är vi säkra på att vi säger samma sak till
alla involverade, säger Maria Ingelsson på Ängetskolan i
Örnsköldsvik.
HELA LANDET BLIR EN RESURS FÖR SKOLANS MÖTEN

Skolan har en informationsplikt till elevernas föräldrar,
men det finns tillfällen när det är svårt att samla alla
inblandade. Det kan också behövas en tolk i vissa situationer. Lösningen är en Konftel 300Wx. Om en förälder
behöver översättning kan en auktoriserad tolk finnas
med på distans och vara förmedlad av en byrå var som
helst i landet. Hela Sverige blir en resurs.

Om en förälder bor på annan ort kan han/hon ändå vara med på
föräldramötet via Konftel 300Wx. Behövs översättning kan tolken
finnas med via konferenstelefonen.
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– Vi märker att det är uppskattat av föräldrarna. Det betyder bra kvalitet, plus att föräldern slipper sitta med en
bekant från orten som översättare. I sådana fall kanske
man begränsar sig, föräldern vill inte lämna ut sitt liv till
någon man umgås med privat. Integriteten kan bibehållas på ett helt annat sätt när vi arrangerar mötena så
här, säger Maria Ingelsson.

Skolan har informationsplikt till
elevernas föräldrar. När föräldrar
inte har möjlighet att komma till
föräldramöten uppskattar de att vi
erbjuder telefonmöten.
Maria Ingelsson på Ängetskolan i Örnsköldsvik.

FÖRÄLDER PÅ ANNAN ORT KAN VARA MED

Ängetskolan i Örnsköldsvik är en grundskola för årskurserna 1-9 med cirka 600 elever. Förutom behovet av
tolk på vissa möten finns det även andra situationer då
Konftel 300Wx används.
– Det är ganska vanligt att en förälder inte bor på orten
och har svårt att vara med på enskilda möten med elev,
lärare och föräldrar. Då är konferenstelefonen ett bra
verktyg. Tidigare hände det ibland att vi ”tappade” föräldrar som bor långt ifrån och det var inte bra.

Lätt att ta med

Vid tillfällen när det är svårt att samla föräldrar och tolk heter lösningen telefonmöte med en Konftel 300Wx.

Det är mycket viktigt att båda föräldrarna blir delaktiga
i det som händer runt eleven. Förr fick ”den andre”
föräldern informationen i andra hand, via protokoll
eller så ringde vi upp i efterhand, men det kändes inte
lika säkert – alla parter fick kanske inte exakt samma
information.
SNABB OCH LÄTTANVÄND

– Vi har enbart positiva erfarenheter av Konftel 300Wx.
Ibland används den också internt på skolpersonalens
möten. Vi hade exempelvis en träff med elevhälsan då
vår psykolog, som bor tio mil härifrån, kunde vara med
på distans. Det gick hur bra som helst!

Konftel 300Wx erbjuder flera anslutningsmöjligheter

Ängetskolan behövde en konferenstelefon som var enkel att ta med
utan att behöva tänka på anslutningar. Oftast använder de den tillsammans med sin mobiltelefon, ringer med mobiltelefonen och Konftel
300Wx fungerar som en avancerad mikrofon och högtalare. Men den
kan också anslutas trådlöst till ett DECT-system/bas eller till en dator
för VoIP-samtal. Det är möjligt att kombinera alla tre anslutningarna,
Konftel 300Wx kopplar samman parterna.
Konftel 300Wx levereras med laddställ och USB-kabel. Mobilkabel
finns som tillbehör till de flesta mobilmodeller.
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Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett
avstånd. Av erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår
patenterade ljudteknik, OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt huvudkontor i Umeå.
Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com
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