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Hej,
Här kommer ett TLL-blad mitt i betygssättningen.
Till att börja med har vi haft representantmöte i samband med ett mycket
uppskattat T-konvent i Norrköping. Styrelsens sammansättning kan ses i
marginalen till höger. På skolområdet är det mycket på gång med bland
annat det fjärde året på teknikprogrammet. Det är tio skolor som har fått
tillstånd att ha försöksverksamhet med början i höst. Jag önskar dom
lycka till då det är väsentligt att fjärde året slår väl ut. På skolverkets
hemsida kan man läsa mer om fjärde året.
Något annat som är på gång är lärarlegitimation som man kan ansöka om
från augusti. Det är en del frågetecken kvar om hur behörigheterna kommer att vara dvs. vilka ämnen som lärare blir behöriga i. Vi får helt enkelt vänta och se.
Nu till lite tristare saker, när jag har pratat med folk från olika delar av
landet verkar det som om kommunerna har samordnat sig så att löneökningarna hamnar på ca. 1,5%. Detta innebär faktiskt en reallönesänkning
för oss då inflationen i april, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) var 3,3 procent (källa: Riksbanken). Här nedan
kommer ett litet tips på ett program som men kan använda i kursen Teknik 1 eller arkitektur. Programmet är gratis för skolor och elever.
Tibor Muhi
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ArchiCAD gratis för skolor.
Hur är det möjligt att skolor, lärare och elever får använda ArchiCAD helt gratis när den kommersiella versionen kosta 55.000:- kr?
Jo, filerna från gratisversionen har ett eget filformat och kan inte öppnas i den kommersiella versionen och på utskrifterna står det att det är en skolversion.
Men det är ändå fantastiskt vänligt, speciellt med tanke på att skolversionen och den kommersiella är
exakt lika, enligt Graphisoft.

Var hittar man gratisversionen?
Du kan gå in på www.graphisoft.se och klicka dig vidare
eller gå direkt till https://www.myarchicad.com

Välj inte Professional, den fungerar bara i 30 dagar.
Versionerna Teacher och Student fungerar direkt, sedan får man ett licensnummer för fortsatt användning.
Skolor väljer School och får då, via mail, ett licensnummer, som kan användas på alla datorerna i
skolan.

Övningsuppgifter?
Att få ArchiCAD gratis är ju kanonbra men finns det några bra övningsuppgifter?
Det finns en firma, CADedu, som säljer en undervisningspärm med bra övningsuppgifter. Gör man alla lär
man sig hela programmet.
Många gymnasier och några yrkeshögskolor använder materialet.
Övningsuppgifterna består av steg-för-steg anvisningar och är i princip självinstruerande. Därmed inte sagt
att inte läraren behöver visa hur man gör.
CADedu tar 2000:- plus moms för pärmen. Man får sedan kopiera fritt inom skolan.
Om man hellre vill ha materialet i pdf-format blir det lite billigare, 1800:- kr, plus moms.

Man kan beställa på CADedu@bostream.nu eller ringa 070-394 55 99.

