
Konkurransevilkår “SLSO vårkonkurranse” av Interactive Norway 

  

For å delta i konkurransen om å vinne en SMART Board MX 65” inkludert veggfeste, må du levere 

ett/flere undervisningsopplegg i SMART Learning Suite Online innen 11.06.21. For å levere opplegg, 

gå til www.interactive.no/konkurranse 

Digitalpedagogene i Interactive Norway plukker ut 10% av innleverte læringsopplegg som 

tilfredsstiller kriteriene. Disse blir med i en trekning av en SMART Board MX 65”. Trekningen blir 

gjennomført som en Facebook live 15.06 kl. 14.30 på facebook.com/smartskole. 

Kriterier for læringsopplegget du leverer: 

• Tittelside 

• En kort beskrivelse med dine refleksjoner rundt opplegget 

• Bilde/video 

• En side for samtale/forelesning 

• Minst to spillbaserte aktiviteter 

• En utleveringsaktivitet 

• Monsterquiz eller en annen spillbasert quizaktivitet 

Se opptak av webinar for inspirasjon og opplæring i SLSO(legg lenke til webinar) 

 

Gjenbruk av opplegg 

Interactive Norway forbeholder seg retten til å gjøre justeringer og publisere oppleggene i våre 

sosiale mediekanaler og på våre opplæringsportaler. Ved en eventuell publisering vil forfatteren 

krediteres i selve undervisningsfilen. 

Kanalene og sidene oppleggene kan bli publisert: 

• SMART Skole 

• SMART Board i skolen 

• Smartskole.no 

• Smartlæring.no 

• SMART Exchange 

Hvem kan delta?  

Ansatte ved utdanningsinstitusjoner slik som, grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, 

voksenopplæring, barnehage e.l. kan delta i konkurransen. Samtykker du i å motta relevante nyheter 

og informasjon fra oss. 

  

Personvern 

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet som distributør og 

kompetansesenter for interaktive løsninger i norske klasserom. Dette gjøres for eksempel i arbeidet 

med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt. 

http://www.slso.no/
http://www.interactive.no/konkurranse
https://www.facebook.com/smartskole
https://www.facebook.com/smartskole
https://www.facebook.com/groups/173324786622231
http://smartskole.no/
http://smartlæring.no/
https://exchange.smarttech-prod.com/


Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller 

fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert. 

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og å 

opplyse om relevant informasjon. Interactive Norway behandler dine personopplysninger i henhold 

til personvernerklæringen og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger. Les mer 

på våre personvernsider. 

 

 


