
Skolelinux-samling på Bryne i Time-kommune
Helga 21-23 feb. 2003

Gruppa ble invitert til Time kommune på Jæren til en kombinert Utviklersamling og Kurs-
helg for Lærere og It-ansatte i kommunen. På sammlingen var det ca 20 utviklere, 
5-10 oversettere, 4 pedagogisk tilretteleggere og ellers 35 lærere og It-ansatte fra Time.  

Fredag:(Reiste fra Gjøvik med buss til Gardermoen og Fly til Sola.)
Da vi ankom Bryne-barneskole ble vi møtt av prosjektlederen for skolelinux (Knut Yrvin). Han
satte oss i sving med å koble opp nettverket for utviklerene. Hovedsakelig gikk dette ut på å bære
maskiner på plass og koble dem opp mot en svitsj som igjen var koblet til tynnklienttjeneren.Da
tynnklientene var ferdig oppsatt med pxe, som gjør slik at nettverkskortet booter automatisk mot
tynnklient serveren, slapp vi å lage boot disketter for alle de tynne klientene.
Dette viste seg å bli vanskligere enn anntatt siden det var mangel på lange nettverkskabler. Men
etter litt tenking og omorganisering fikk vi løst problemene og nettverket virket som planlagt.
Det skulle settes opp to rom med tynnklientnettverk, og to rom som skulle brukes som
undervisningslokaler for innstallasjon, printing, brukeradministrering og  brannmur. Vi hadde fått i
oppgave å holde kurs om brannmurer, så vi begynte allerede fredagskvelden å forberede oss til dette
foredraget. Vi brukte også litt av tiden til å bli kjent med forskjellige personer som er innvolvert i
skolelinux-prosjektet.

Lørdag:
Hørte på foredrag med it-leder/lærer fra Birkenlund Barneskole i Arendal, Tom Stiansen. Der han la
frem possitive og negative erfaringer ved innføring av skolelinux på Birkenlund.
Fortsatte deretter å forberede foredraget vi skulle holde på Søndag. Tok litt tid, for å få ordnet en
del praktiske gjøremål, da vi ikke hadde tilgang til Ltsp server før alle lærerene hadde tatt kvelden.
Ble også diverse tull seint om kvelden, da serverene var nede i ny og ned (Mista mye data, fordi vi
ikke lagret hvert minutt). 

Søndag:
Skrev ferdig og skrev ut en manual for å sette opp en floppy-firewall. Dette skulle være så enkelt
som over hodet mulig(kokebok oppskrift). Vi begynte foredraget med en kjapp intro om følgende
punkter:

� Hva er en brannmurer?
� Hvilke typer brannmur har vi?
� Hvorfor bør vi ha en brannnmur?
� Hva beskytter en brannmur imot?
� Hva beskytter ikke en brannmur imot?
� Hvor gjør en brannmur minst skade, minst nytte?
� Trygghetsfølelsen

Etter å ha kjørt introen satte vi i gang med den prasktiske delen, der grupper på 3 og 3 skulle laste
ned, konfigurere og teste sin egen firewall. Vi gikk rundt og hjalp til der det var behov. Dette gikk
over all forventning, med unntak av de som ikke husket å lese oppskriften (manualen) punkt for
punkt. Drev på i 1-2 timer.
Deretter var det fly til Gardermoen og buss tilbake til Gjøvik

Konklusjon:
Dette var en interessant og lærerik samling. Og var også en veldig god erfaring å ta med seg videre
for oss som gruppe og personlig med tanke på seinere arbeidsliv. Da vi selv måtte forberede og
holde foredrag for 15 ukjente It-ansvarlige.( Man vokser på slikt...)


