
FÖRDELARNA MED BRAVOLESSON
✓ Flexibla funktioner för observationsscheman ✓ Videofunktioner för självvärdering
✓ En egen arbetsyta för varje lärare ✓ Videofunktioner för arbete på distans
✓ Överblick för pedagogiska ledare ✓ Videofunktioner för tydlig tidsmarkerad feedback
✓ Rapporter och statistik för att utveckla och växa ✓ App för enkel uppladdning av video från mobil/surfplatta
✓ Tidslinje för dela, dialog och kollegailt lärande ✓ Säker inloggning - motsvarande bank på Internet
✓ Sätt / följ upp individuella och gemensamma mål ✓ 1 GB lagringsutrymme per användare ingår
✓ Stöd för att arbeta systematiskt tillsammans ✓ Support ingår i licensen

PRISER
Skollicens - pris per användare och läsår (minimilicens: 10 lärare, pedagoger och skolledare) 540 kr per läsår
För mer än 100 licenser Be om offert
1-användarlicens (ger ej möjlighet till samarbete och att dela best practice samt video-observationer) 3.950 kr per läsår
2-faktor inloggning med användarnamn, lösenord och kod 0 kr
Första observationsschemat/-mallen lägger vi in utan kostnad 0 kr
Hjälp med att skapa och lägga observationsmall från fil (inkl. ansvar för uppdateringar) 1.495 kr
Hjälp med att lägga in observationsmall från vårt bibliotek (inkl. ansvar för uppdateringar) 945 kr
Grundutbildning användare. Introduktion via webben, max 10 deltagare 2.495 kr
Grundutbildning användare. Workshop hands-on i 2 steg via webben, max 10 deltagare 4.995 kr
Grundutbildning användare. Workshop hands-on på er skola i er kommun, max 50 deltagare 9.495 kr
Alla priser är exkl. moms samt eventuell resa och logi
Version 170829

IMPLEMENTERING
"STANDARD" - PRIS: 2.495 kr "VI KOMMER TILL ER" - då ingår även - PRIS FRÅN: 9.495 kr
✓ Komma-igång-introduktion via webben ✓ Komma-igång-introduktion på plats på er skola
✓ Checklista ✓ Möte med er ledningsgrupp inför introduktion
✓ PowerPoint-presentation för lokal introduktion MÖJLIGT TILLÄGG
✓ Manualer och video-manualer ✓ Uppföljningsmöte via webben 1 gång per månad (6 mån)
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Varje lärare är värd att få feedback för bättre och bättre undervisning!

En rimlig investering för att ni ska ta nästa steg i ert systematiska förbättringsarbete.

Prislista BRAVOLesson

3 kronor per lärare per skoldag.
Motsvarar mindre än ett äpple om dagen till varje lärare.

För bättre och bättre undervisning

Vi räknar med 180 skoldagar per läsår. Det blir 540 kronor per lärarkonto och läsår.

Alternativt: 1-användarlicens för rektorer, förstelärare etc. 3.950 kr per läsår.


