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ST. JUDE SCHOOL , OHIO
FALLSTUDIE

St. Jude School  
i Ohio uppdaterar 
teknik för 
distansundervisning
Skolan, som ligger i Elyria i Ohio, USA 
följer reglerna om social distansering 
och ville förbättra verktygen 
för distansundervisning. Konftel 
utvecklade och implementerade 
snabbt en lösning som tillgodosåg 
deras behov så att de kunde komma 
igång snabbt. Eleverna deltar i realtid 
tillsammans med klasskamraterna när 
de studerar på distans hemifrån. 

St. Jude, som är belägen i Elyria i Ohio, USA är en ka-
tolsk skola med ca 480 elever från förskola till 8:e klass.

När Coronavirus-pandemin slog till i USA i mars 2020 
anmodade guvernören alla skolor att stänga och låta 
eleverna stanna hemma och studera på distans. I slutet 
av augusti kunde St. Jude åter öppna med två alternativ 
för eleverna och deras familjer. 

”Nu är ca 75 procent av eleverna på plats i skolan 
dagligen, medan de återstående 25 procenten valt att 
studera på distans. Vi ville underlätta för de elever och 
föräldrar som föredrog att studera på distans och det 
är där Konftels lösningar är kommer in,” säger Doug 
Hopiard, som ansvarar för IT och integration på St. Jude.  

Doug Hopiard, ansvarig för IT och integration på St. Judes, menar 
att det är en stor fördel för skolan med att ha en lättanvänd One 
Cable Connection-lösning från Konftel.
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet 
vi att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är 
därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och 
vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com

Utrustning
• Två analoga Konftel DECT-basstationer
• Åtta Konftel C2055
• Konftel Daisy-Chain kablar
• En Konftel C50800 Hybrid
• Två Konftel PoE Injectors
• Två Konftel 800
• Två Konftel 55
• Två Konftel C50300Wx Hybrid
• Två Konftel Cam20
• Femton Konftel C5055Wx

Viktigt för St. Jude School
• Möjligheten att koppla lärarnas laptops till smartboards och en 

sekundär bildskärm via hubben med en kabel. 
• En enkel lösning med allt paketerat i enkla installations-kit. 
• Bra ljud och bild för både lärare och elever. 

Om St. Jude School
Skolan grundades 1943 i nordöstra delen av Elyria med Father John 
A. Carrabine som dess första pastor. Eleverna kommer från ett stort 
upptagningsområde och från olika städer runt Elyria. St. Jude School 
rekommenderas av staten Ohio som en EdChoice, Expansion, Jon Pe-
terson och Autism Scholarship-skola. Förutom de nära 500 eleverna, 
på plats och på distans, har skolan 50 heltidsanställda lärare, special-
lärare, relaterade ämneslärare, administratörer samt 40 assistenter 
och stödpersonal.

UPPGRADERADE UNDERVISNINGSVERKTYG
St. Jude School uppgraderade sina verktyg för distans-
undervisning med en första uppsättning av Konftels 
lösningar. Paketet består av två olika kameramodeller, 
Konftel Cam20 och Konftel Cam50, tillsammans med 
elektroniska smartboards, projektorer och Google 
Meet, som en del av Google Suite for Education. Dis-
tanseleverna syns tydligt på en sekundär 32-tums skärm 
så att lärarna och klassen kan se dem och interagera. 
Några klassrum har också uppgraderat till Viewsonic-
skärmar – stora 65-tums LCD-paneler.

”Den här tekniken gör att våra lärare kan koppla upp sig 
mot eleverna som sitter hemma, vilket i sin tur gör att 
barnen kan få instruktioner i realtid tillsammans med 
klasskamraterna,” säger Doug Hopiard. ”Det har fung-
erat storartat. Lärarna, föräldrarna och hemmaeleverna 
är mycket nöjda med de här förbättrade undervisnings-
verktygen,” fortsätter han.

Det har inneburit en anpassning för lärarna att sköta 
undervisningen både på plats och distans samtidigt, men 
allt håller på att falla på plats, tillägger Doug Hopiard. 

EN KABEL
”Den största fördelen med Konftels erbjudande är den 
effektiva lösningen med en enda kabel som kopplar 
samman alla enheter. Högtalare, mikrofon, kamera 
och en extra monitor är anslutna till lärarens laptop via 
Konftels hubb. Det gjorde det hela mycket enkelt att 
installera så att vi kunde komma igång väldigt snabbt,” 
berättar han.

När man inför någon form av distansundervisning är 
utmaningen att säkerställa att alla barn har åtkomst till 
ett bra trådlöst nätverk, något som alla inte har i USA. 
Med detta i åtanke rekommenderar Doug Hopiard 
andra skolor att se sig om efter en lösning liknande den 
på St. Judes.

”Den var enkel att installera och har hittills visat sig 
enkel att underhålla. Säljaren från Konftel har har även 
varit närvarande under hela processen och hjälpt oss 
varje steg på vägen,”tillägger Doug Hopiard.  

En lärare på St. Judes School i Elyria, Ohio, ger tummen upp åt sin 
distanselever via en av skolans 15 Konftel C5055Wx-lösningar med 
både kamera och högtalartelefon.


