Lathund för Active Learning Classroom (ALC-salen) på
Sandgärdet ”Loftet” (J517)

-Ett rum för lärande

Grundtanken med ALC är…
Se video med Tomas Grysell, pedagogisk utvecklare på Göteborgs Universitet.
http://rumforlarande.se/26/grundtanken-med-alc-ar/
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Lathund för ALC-salen på Sandgärdet ”Loftet” (J517)
I salen finns en stationär dator per studentbord, men ingen stationär dator för lärarens
pulpet. Det finns två pulpeter så att två lärare kan samarbeta. Läraren måste ha med sig sin
egen bärbara dator, det är också möjligt att koppla surfplattan eller smarta telefon (t.ex.
Ipad eller Iphone), men då måste man ha sin egen HDMI adapter. Det är också bra om ni
rekommenderar att studenterna har med sig sina egna bärbara datorer.

Bärbara datorers anslutning till bildskärmarna sker antingen med
HDMI eller VGA kablar som finns vid varje bord
(lärarens/studenternas). Att växla mellan bildskärmarna (TVskärmarna) tar en liten stund, så ha tålamod.
HDMI

Rummet är möblerat med följande utrustning:
Två lärarpulpeter, 6 runda bord med vardera sex sittplatser. Till
varje bord hör en bildskärm, en whiteboard, en ”ljudsvamp”,
kablar för anslutning av en bärbar dator och en styrpanel.

Bildskärmarna är kopplade till både lärarens pulpet och studentborden.
Lärarpulpeternas styrpanel

VISA VGA

SLUTA
VISA

VOLYM UPP

VOL MUTE

VOLYM NER

BEL TAVLA

DIMMA
UPP

BEL BORD

DIMMA
NER

På båda bord (lärarpulpet och
studentbord) finns en panel med
styrknappar. Lärarpulpeten panel är
mycket intuitiv. Det enda en lärare
behöver tänka på är att ansluta sin
bärbara dator till någon av kablarna
(HDMI/VGA anslutning), sedan
trycka på antingen knappen VISA
HDMI eller VISA VGA, därefter
kommer det som visas på lärarens
bärbara dator att visas på samtliga
bildskärmar.

Resterande knappar i styrpanelen är för att styra:







ljudet, volym upp/ner för hela rummet
belysningens DIM-funktion upp/ner
Stänga av systemet
avsluta visa på bildskärmarna
belysningen vid tavlan
belysningen vid bordet
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Styrknappar på studenternas bord
DATOR AV/PÅ
SLUTA VISA

VISA MIG

Tre knappar
studenternas
lärarpanelen:

skiljer sig
styrpanel

från
och

- STÄNGA STATIONÄR AV/PÅ, för att
stänga av eller starta den stationära
dator som finns vid varje bord.*1
- VISA MIG, bordets bildskärm visas på
samtliga bildskärmar
- SLUTA VISA, avslutar visningen från
samtliga bildskärmar

*1 Glöm inte att stänga av den stationära dator när du/ni är klar och innan ni lämnar rummet, lätt hänt
att glömma. En tryckning på knappen stänger av/startar den stationära datorn.
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Mikrofoner och head-set
I rummet finns 6 st trådlösa uppladdningsbara mikrofoner och 1 st bärbar.
Glöm
inte
att
aktivera
mikrofonen.
Tänk
på
att
handmikrofonerna kräver att
man
talar
mycket
nära
mikrofonen.
Knappen MIC på framsida måste
hållas nedtryckt för att kunna
tala.

Det finns även en bärbar
mikrofon
för
läraren.
Mikrofonen aktiverats/stängs
genom att öppna locket och
trycka på ON/OFF knappen
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