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Generelt om kurserne
I IST glæder vi os til at se dig på kurser og workshops i UDDATA+.
På kurserne vil du møde andre brugere af UDDATA+, som arbejder med det samme,
måske på en lidt anden måde. Der vil derfor være mulighed for vidensdeling og
erfaringsudveksling, så du - ud over kursusindholdet - kan lære tips og tricks af de
øvrige deltagere. Alle kurser er bygget op som workshops, hvor du arbejder med egen
skoles data. Husk derfor pc til alle kurser med fysisk tilstedeværelse.
På grund af corona-restriktionerne vil en del af kurserne foregå online. I den
udstrækning det er muligt, afholder vi også kurser med fysisk tilstedeværelse i IST's
lokaler i Svendborg, selvfølgelig med overholdelse af alle gældende retningslinjer i
forhold til corona-situationen.
På de kurser, der foregår i IST's lokaler i Svendborg, vil der være forplejning i form af
brød med kaffe /the ved ankomst, frokost og eftermiddagskaffe med kage. I løbet af
dagen serverer vi frisk frugt og vand.
Ud over kurserne tilbyder vi konsulentbesøg, hvor en konsulent kommer til din skole og
giver vejledning i brug af UDDATA+ ud fra netop jeres behov. Du kan også bestille
online konsulenthjælp.
Desuden kan du rekvirere kurser, der afholdes på din egen skole, evt. sammen med
andre skoler i geografisk nærhed.

Dette kursuskatalog vil løbende blive udbygget. Vi vil lægge nye kurser på, efterhånden
som behovet melder sig, og vi vil i takt med ændringerne i restriktionerne ændre det
maksimale deltagerantal på de kurser, der har fysisk tilstedeværelse. Skriv dig derfor på
venteliste, hvis det ønskede kursus er overtegnet.
Når der bliver åbnet op for flere deltagere, vil ventelisten blive taget i brug. Hvis der står
flere på ventelisten, inden restriktionerne bliver lempet, vil vi arrangere flere kurser i
den udstrækning, det er muligt.
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Rekvireret konsulentbistand
Online eller på jeres skole
Du har mulighed for at rekvirere en konsulent til din skole for en dag eller et aftalt antal
timer.
Skriv til os på uddata@ist.com. Skriv, hvilket emne du ønsker konsulentbistand til, antal
deltagere og ønsket tidspunkt.
Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt for en endelig aftale.

Rekvireret kursus
Du har mulighed for at rekvirere kurser, hvor du evt. kan lave aftale med andre skoler,
der samme kursus som din skole.
Der skal være minimum 10 deltagere, for at kurset kan gennemføres.
Skriv til os på uddata@ist.com. Skriv, hvilket emne du ønsker kursus i, antal deltagere og
ønsket tidspunkt.
Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt for en endelig aftale.
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Priser og praktiske oplysninger
Kurser /workshops med fysisk tilstedeværelse hos IST
Pris for kursus på én dag: 2.200 kr. pr. deltager
Pris for kurser på to dage: 3.750 kr. pr. deltager
Deltagerantal som udgangspunkt mellem 12 og 18.
Ved afmelding senere end 1 uge før kursusafholdelse opkræves 50%. Ved afmelding
senere end 1 døgn før opkræves 100%, med mindre der er personer på venteliste, som
kan besætte pladsen.
Afbud skal sendes skriftligt til kursus@ist.dk.
Webinarer
Pris: 450 kr. pr. opkobling for et webinar på 1½ time.
Rekvirerede kurser /workshops
Pris: 1.800 kr. pr. deltager. Minimum 10 deltagere.
Skolen sørger for lokale og forplejning.
Er der flere end 10 deltagere, faktureres de med 1.800,00 kr. op til 15 deltagere. Hvis
kunden ønsker flere på kurset, skal det aftales med instruktøren.
Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse opkræves 50%, med mindre en
anden kan besætte pladsen. Ved afmelding senere end 4 døgn før opkræves 100%,
med mindre en anden kan besætte pladsen.
Afbud skal sendes skriftligt til kursus@ist.dk.
Konsulentbistand
Pris: 1.200 kr. pr. påbegyndt time plus to timer til forberedelse, efterbehandling og
transport.
Alle priser er eksklusive moms.

2021-01-19
4 (4)

