
 
 
 
 
 
 
 

 

PRISER 

MONTESSORI SKOLER 

Hvorfor Barn-Nett? 

 

Alt på ett sted 

Spar tid og penger ved å samle skolen sine systemer på ett 

sted.  

 

Personvern og sikkerhet 

Løsningene ivaretar Personvernforordningen (GDPR), med 

fleksibiliteten til å dele det man ønsker. Alle data lagres trygt 

og vi tar backup hver dag. 

 

Fri kundestøtte 

Er du kunde hos Barn-Nett får du gratis brukerstøtte. Vi har 

rask responstid på alle henvendelser.  

 

 

 

 

 

 

 

SA  

SA Personal 

eBarn 

 

 

 

BARN-NETT AS 

Seljadalsvegen 144 

6893 Vik i Sogn 

55 53 02 30 

Barn-nett.no 

 

 

 

 

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32016R0679.pdf
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PRISER 

 

Igangsetting SA (skoleadministrasjon) engangspris: Kr 3900,- pr skole.  

Deres pris: kr 950,- pr skole. 

 

Lisens SA på serverløsning, komplett pakke: Kr 1767,- pr mnd. pr skole.   

- inkludert Officepakke, alle nødvendige sikkerhetstiltak og administrasjonsbrukeren til server  

Deres pris: kr 972,- pr. mnd. pr. skole (45% rabatt).  

 

Lisens ekstra serverbrukere: Kr 399,- pr mnd. pr bruker.   

- inkludert Officepakke og alle nødvendige sikkerhetstiltak 

Deres pris: kr 299,- pr mnd. pr. bruker (25% rabatt) 

 

Lisens SA Personal: kr 644,- pr mnd. For inntil 10 ansatte. 

Deres pris: kr 386,- pr. mnd. for inntil 10 ansatte (40% rabatt).  

Dersom dere trenger ekstra ansatte utover dette, vil disse "ekstrapakkene" også faktureres med 40% rabatt. Ta 

gjerne kontakt om dere trenger mer detaljer om disse. 

 

Lisens eBarn (foreldrekommunikasjon, fravær elever osv.): kr 18,- pr mnd. pr. elev.  

Deres pris: kr 11,- pr. elev pr. mnd. (40% rabatt).  

 

Opplæring av systemets brukere:  

For optimal bruk av systemet forutsetter vi at dere prioriterer opplæring av brukere. Vi 

tilpasser opplæring etter deres ønsker. Kurspriser/konsulentopplæring avtales sammen med 

dere etter behov. Ta gjerne kontakt dersom dere trenger mer informasjon om dette. 

   

Lisens på eksportavtaler til eksternt regnskapssystem, eFaktura, OCR og andre 

tilknytningsmuligheter avtales etter behov.  
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ETABLERING 

Barn-Nett sender ut skjema til kunde for utfylling før klargjøring av SA. Deretter avtales 

gjennomgang, og det blir tilbudt skreddersydd opplæring.  

 

SUPPORT 

Gratis support i åpningstid for administrasjonen og for ansatte i skolen. Normal åpningstid: 

09:00 - 15:00. 

 

Barn-Nett tar imot supporthenvendelser via e-post, websider og telefon. 

 

Under normale omstendigheter skal Barn-Nett ha tilstrekkelig kapasitet til å svare hurtig på 

alle henvendelser.  

 

KONTAKTINFORMASJON 

Telefon: 55 53 02 30 

Epost: support@barn-nett.no / tone@barn-nett.no 

Hjemmeside: Barn-nett.no 

Daglig leder: Tone Tenold 

 

Klikk her for skjema til utfylling og klargjøring ved bestilling  

mailto:support@barn-nett.no
mailto:tone@barn-nett.no
https://no.surveymonkey.com/r/skoleversjon

