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Først med Skolelinux i Vestoppland
LENA: Voksenopplæringen i Østre
Toten er først ute i
Vestoppland med å
ta i bruk den gratis
dataprogramvaren
Skolelinux.
SÆMUND MOSHAGEN
saemund.moshagen@oa.no

❚

– Vi hadde ikke penger til noen
tradisjonell
Microsoft-løsning,
men med Skolelinux har vi likevel
fått til et funksjonelt og driftssikkert datanettverk – helt gratis, sier
lærer og IT-ansvarlig Donna Stevens i vokesnopplæringen i Østre
Toten.
Det er særlig på drift, vedlikehold og oppgradering hun og rektor Odd Roar Larsen sparer kostnader ved valget av Skolelinux.
Vedlikeholdet er det brukerne
selv som tar seg av, blant annet
gjennom et riksdekkende nettverk av Skolelinux-brukere.

Brukerutviklet
– Det er mange som brenner for
Skolelinux. Dette er folk som kan
data og programvarebygging, som
vil skape et gratis alternativ til
produktene fra Microsoft. Vi har
brukt Skolelinux i en måned, og
det har vist seg funksjonelt og sikkert, sier Stevens.
En annen kostnadsbesparende
side ved Skolelinux-løsningen er
at skolen har kunnet bruke gamle
datamaskiner i nettverket. Dette
fordi denne programvaren ifølge
Stevens krever langt mindre ytelse
fra datamaskinene enn Microsofts.
– Det er første gangen vi har
kunnet koble brukerstasjoner til
et nettverk, og dette gir mindre
ressurskrevende drift enn når
hver enkelt arbeidsstasjon er en
PC. Ikke minst fordi vi nå trenger

SKOLELINUX: Voksenopplæringen i Østre Toten er en av landets vel 80 testskoler for Skolelinux, men de første i Vestoppland som har tatt i bruk den gratis dataprogramvarekløsningen. – Gratis, effektivt og brukervennlig, lyder lærer og IT-ansvarlig Donna Stevens’ dom etter en måneds bruk. Her veileder hun elev Talal Alsalehy i bruken av programmene.
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bare en skriver. Totalt har nettverksløsningen kostet skolen
19.000 kroner. Det er summen vi
har betalt for seks brukte datamaskiner, skriver og kabler, forteller hun.

Mot strømmen
Som en prøveløsning har voksenopplæringen i Østre Toten tatt
i bruk Skolelinux som nettverksløsning i ett klasserom i gamlebanken på Lena. Fortsetter det å
fungere like effektivt og brukervennlig som det har gjort til nå,
ser ikke rektor Larsen bort i fra at
Skolelinux kan bli løsningen for
hele voksenopplæringen.

Helt Microsoft-fritt er det likevel ikke i klasserommet med Skolelinux, ettersom Windows er lagt
inn på alle brukerstasjonene.
Voksenopplæringen
hadde
ingen enkel vei å gå for å få ta i
bruk Skolelinux. Østre Toten
kommune har valgt Microsoftløsninger i sin dataplan, og IT-avdelingen var negativ til til at noen
skulle forsøke noe annet.
– Vi fikk imidlertid klarsignal
fra skolekontoret, og da satte vi
igang. Noen annen løsning hadde
vi uansett ikke penger til, sier
Donna Stevens i voksenopplæringen i Østre Toten.

HAR SLUPPET UNNA
AVLØPSGEBYR
En huseier på Bøverbru får nå
et etterkrav på kommunalt
årsgebyr for avløp, etter at
kommunen ved en rutinekontroll oppdaget at vedkommendes bolig aldri har vært
gebyrbelagt for dette. Eiendommen har vært knyttet til
det kommunale avløp i
mange år, og med loven i
hånd kan kommunen nå kreve slikt årsgebyr tre år tilbake
i tid. Dermed får vedkommende regning for avløp med
virkning fra 1. januar 2002.
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Interesse for
Skrivergarden
KAPP: I slutten av januar
vedtok formannskapet i Østre Toten at ærverdige Skrivergarden skal selges.
Den tradisjonsrike Sorenskrivergarden på Kapp
er ennå ikke blitt lagt ut på
det åpne markedet, men
kultursjef Arne Julsrud Berg
forteller at valg av meglerfirma vil bli avklart med det
første og at garden deretter
snart vil bli lagt ut.
Politikerne har bestemt
at de vil ha et ord med i laget
når det gjelder hvem som
skal få kjøpe Skrivergarden,
og den framtidige eierens
planer for Skrivergarden
skal godkjennes i formannskapet før salget kan sluttføres. Kommunen ønsker at
den nye eieren skal drive en
form for serverings-, reiselivs- eller opplevelsesgeskjeft på Skrivergarden,
som står i stil til andre tilbud
som finnes på Kapp, med
blant annet Melkefabrikken
og Peder Balke-senteret.
Kultursjef Arne Julsrud
Berg kan fortelle at det er
stor interesse for Skrivergarden allerede før den er lagt
ut for salg.
– Flere har meldt seg med
ønske om å få tilsendt mer
opplysninger, og jeg vil si
det er flere spennende henvendelser som er kommet,
sier Julsrud Berg, som håper
Skrivergarden er solgt i løpet av våren.

Dispensasjon
for garasjebygg
RAUFOSS: En beboer på
Raufoss er av kommunen
innvilget dispensasjon fra
veglovens bestemmelser om
byggeavstand fra vei, i forbindelse med oppføring av
et garasjebygg. Dispensasjonen gir tillatelse til å plassere garasjen sju meter fra
veiens senterlinje. Betingelsene for dette er at garasjen får innkjøring parallelt
med veien, og at eieren fraskriver seg krav på erstatning for skader eller ulemper fra veivedlikehold, utbedringer eller trafikk.
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