”Vi er supertilfredse med den nye løsning. Vi har fået et hurtigere og mere stabilt
internet – og det betyder helt konkret, at vores elevere ikke længere skal vente, når
de bruger nettet, hvilket er et stort plus i undervisningen”.
Torben Bo Florin, It-ansvarlig, Sejergaardsskolen

Sejergaardsskolen fik lynhurtigt
internet i sommerferien
På privatskolen Sejergaardsskolen i Tølløse er hurtigt og stabilt internet en selvfølge. Skolen har
valgt at modernisere sin it-infrastruktur for at kunne understøtte brugen af it i undervisningen
optimalt – og være på forkant med den teknologiske udvikling. Den nye løsning er leveret af
Fredslund El & Automation.
”It er en integreret del af undervisningen her på skolen – og vi bruger det, når vi kan komme af sted
med det. Alle klasselokaler har elektroniske tavler, og alle elever uanset klassetrin bruger it i det
daglige. Det stiller krav til it-infrastrukturen”, fortæller Torben Bo Florin, der har det daglige ansvar
for, at skolens netværk kører, som det skal.

Tiden var løbet fra den gamle løsning
Med op mod 480 skoleelever, 70 efterskoleelever og en stor medarbejderstab er der massivt pres
på netværket. Hver dag bliver mere end 1000 enheder koblet på – en belastning, den tidligere
løsning havde svært ved at klare.
”Tiden var løbet fra den løsning, vi havde. Vi havde et trådløst netværk, der fungerede rimeligt,
men der opstod ofte flaskehalse, og vi kunne se, at løsningen ikke kunne leve op til de stigende
krav. Så vi gik på udkig efter en leverandør, der kunne levere den rette løsning – og hjælpe os med
at skifte fra kobber til fiber”, fortæller Torben Bo Florin.
Valget faldt på Fredslund El & Automation, der også tidligere har løst el-opgaver for skolen.
”Vi fik et rigtigt godt tilbud fra Fredslund El & Automation, som vi også bruger til andre opgaver –
og derfor ved altid udfører et godt stykke arbejde. Men pris, kvalitet og tillid var ikke de eneste
parametre, vi valgte dem ud fra. Vi ønskede også en nøglefærdig løsning, der dækkede alt fra
gravearbejde til trækning af kabler, så vi ikke skulle bruge en masse tid på at finde de rette
underentreprenører og koordinere mellem parterne. Og så var det i øvrigt også et krav, at opgaven
blev udført i sommerferien, så løsningen var køreklar, når det nye skoleår startede. Det kunne

Fredslund El & Automation også honorere, så de var et oplagt valg”, uddyber Torben Bo Florin.

Samarbejde med rene linjer fra A-Z
Så da elever og lærere mødte op efter ferien i august 2016, var det til et stabilt netværk med en
langt højere hastighed end tidligere.
”Vi er supertilfredse med den nye løsning. Vi har fået et hurtigere og mere stabilt internet – og det
betyder helt konkret, at vores elevere ikke længere skal vente, når de bruger nettet, hvilket er et
stort plus i undervisningen”, fortæller Torben Bo Florin, der ikke er i tvivl om, at valget af
leverandør var det rette:
”Vi er meget glade for samarbejdet med Fredslund El & Automation. Du fortæller dem, hvad du vil
frem til – og så løser de det. Der var et par småfejl i starten på den nye løsning, men de blev hurtigt
rettet uden diskussion. Og det er en ting, vi sætter stor pris på i samarbejdet med Fredslund El &
Automation: der er altid rene linjer”.

Vil du vide mere?
Kontakt Fredslund El & Automation på 59 18 44 00.

FAKTABOKS:

Sejergaardsskolen er en privatskole i Tølløse på Midtsjælland, der både har elever fra 0.-9. klasse,
egen SFO og musikefterskole for 10. klasse. Skolen har en klar målsætning om at være på forkant
med it-udviklingen og brugen af digitale medier i undervisningen, som de inddrager som en
naturlig del af skolens hverdag.

