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Kære (måske)
nye kunde!

“Eleverne og jeg er så glade for LAWschool, det er virkelig et fantastisk værktøj.
Specielt også caseopgaverne er super gode :-)”

Gør som Niels Brock og mange flere skoler over hele landet - supplér med en professionel platform
skabt af en passioneret underviser med flere års erfaring og pædagogikum i bagagen. Sammen
hjælper vi elever - og ikke mindst også nye undervisere - godt fra start.
Opret dig gratis og få
en forsmag med koden:

Underviser
på lawschool.dk

Ingen binding

Ingen bindingsperiode opsig inden begyndelsen af
et nyt skoleår.

Visuelt overblik
90+ animerede overbliksfilm on
demand inkl. bogmærker til at
spole frem/tilbage.
Letforståeligt, visuelt og
humoristisk og selvfølgelig med
udgangspunkt i pensum.

Gennemskuelig
abonnementspris

Én fast årlig mindstepris
inkl. 2 hold på 2.499 kr. (ekskl.
moms). Yderligere hold kun
1.199 kr. (ekskl. moms) pt.
Justér selv jeres holdbehov
inden 1/9 i det aktuelle
skoleår.

Online
faggruppe

Netværk og sparring,
inspiration og relevante
nyheder med andre
undervisere i lukket gruppe
på Facebook.

Overblik over
elevernes læring

Kursusstatistikker
på hold- og elevbasis.
Oversigt over elevernes XPlevels.

Spar
forberedelsestid

Screenshots/handouts fra
overbliksfilmene kan bruges
som visuelle powerpoints.
Materialesamling med
masser af artikler og
spændende, supplerende
videoklip

Fleksibelt i brug

10

(rigtig) gode
grunde

Brug platformen aktivt i
undervisningen
(før/under/efter) eller lad
eleverne bruge det som
supplement og livline.

Motiverende
univers

XP (experience points)
Feedback
Badges og trofæer

Tilgodeser forskellige
læringsstile
Kompetenceopbyggende

90+ generelle quizzer.
NYT! Konkrete caseopgaver i
forskellige sværhedsgrader
med målrettede
spørgsmålsstilladser (beta)

Animationer og podcasts.
Fungerer rigtig godt for 2sprogede eller læsesvage
elever.
Konkrete opgaveteknikker
(beta)

Tvivls-flow-chart
I tvivl om I skal
investere i LAWschool?
Nej

Ja
Ja

Køb!

Det bliver alle
SÅ glade for!
Skriv til lise@lawschool.dk
- vi får jer fluks
godt i gang

Er jeres
underviser ny?

Nej,
rutineret

Klar til køb
1.

Vi skal bruge:

Info på jeres kontaktperson,
fx bibliotekar, faggruppeleder eller uddannelsesleder, som kan
godkende antal hold ved opjustering
(navn, e-mail og evt. dir. tlf.nr.)

2.

Info på jeres LAWschool-administrator
som kan oprette undervisere, hold og evt. tilknytte elever.
(navn, e-mail og UNI-loginbrugernavn)

3.

Antal hold, I ønsker adgang til
I kan altid justere op (efterfaktureres) og ned inden næste
abonnementstrækning 1/9 i det nye skoleår.

…så kan vi få jer i gang fluks!

Sendes til lise@lawschool.dk

