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Navi Web, status 

• Tanken presentert på rektormøtet i fjor (Trondheim) 
• Kjørte undersøkelse for alle skolene 
• Entydig tilbakemelding: Sett i gang! 
• Skolene ble med på utviklingsstøtte på kr. 38.000,-

fordelt på 2013 og 2014. Drift omtrent som før. 
(990,- pr. måned) 

• Startet utvikling og er i rute (4-5 utviklere i full tid) 
• Har inngått avtaler med skolene (49/77) 
• Har hentet inn betaling av to av fire deler: 

– Første del: 71/77 
– Andre del: 68/77 



Navi Web, noen stikkord 

• Navi Web skal minst gjøre det samme som Navi 
– Men regnskap kuttes trolig ut 

• Alle data blir med over (automatisk import) 
• Mer fleksible visninger med frie filter 
• Rapportgenerator 
• Viser Word/Excel-filer direkte 
• Avansert tilgangsstyring 
• Støtter alle nettlesere, nettbrett og mobil 
• Sikker pålogging 



Navi Web, veien mot målet 

• Mange fine innspill på brukermøtet i høst 
• Tett og god dialog med styringsgruppa 
• Vi håper på å gi skolene mulighet til å prøve 

løsningen med egne data i løpet av mars. 
– 3-4 måneder før planen 

• Overgang fra Navi til Navi Web skjer i løpet av 
høsten når skolen mener Navi Web er ferdig nok 
for dem. 

• Informasjon på wis.no/navi/web 



Elevtilgang og kommunikasjon 

• Sterke ønsker fra skolene om e-post, kalender og 
elevpålogging i Navi Web 
– Brukermøtet for Navi 
– Styringsgruppen 
– Skoler og FHS-kontor 

• Også behov for deling av informasjon 
• Konklusjon: Det trengs en samarbeidsløsning for 

folkehøgskolen! 



FHS- 
kontoret 

Hvorfor samarbeidsløsning? 

Molde 

Ringerike 
 
 

Behovene 
• Effektiv komm. 

- Internt på skolen 
- Mellom skoler 
- FHSkontor / skoler 

• Se fravær og fag 
• Dokument, 

informasjon, e-post, 
kalender, chat, video 
- ”Alt” bør kunne deles 

Dagens løsninger.. 
• Facebook, Google+, 

Evernote, ulike 
nettsider 

• SMS, E-post 
• Muntlig, papir 
• Ikke noe felles system 
• Noe tvinger seg 

fram.. 

Adm 
Foto 

Friluft 
Lærere 



Utvidelse av Navi Web 

Innhold 
• E-post 
• Kalender 
• Dokumenter 
• Nyheter 
• Diskusjonsforum 
• Chat/videokonf. 
• Tilbakemeldinger 

og skjema 
• Integr. Office365 
• Varsling (sms/e-

post) 

Plan 
• Leveres 2014-15 
• Trenger 1,1 mill 
• 14.000,- i invest. 

Fordelt 2014/15 
• 4.000,- pr år 

(333,- pr. mnd) 
• Fleksibel betaling 

Hvorfor Navi? 
• Facebook ikke 

for alle 
• Vurdert ulike 

LMS 
• Alle har Navi 

- Ett system 
• Enklere adm. 
• Spesialsydd 
• Rimeligere 



Felles løft for for folkehøgskolen 

• Forutsetter at alle blir med 
• Undersøkelse til alle skoler i januar 

Frist i begynnelsen av februar 
• Bør velge felles kontorstøtte  (Microsoft/Google) 

– Chat/video vanskelig med flere løsninger 
– Deling av dokument/kalender det samme 
– Mener Microsoft er riktig valg 

• Deretter avtaler mellom WIS og skolene 
• Elevpålogging og noe funksjonalitet ved oppstart av 

Navi Web i høst 
• Resten kommer senere i 2014 og 2015 
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