
  
 
 
 

Klargøring til IT-intro og installation af div. fagprogrammer. 
 
Kære elev på AG 
I introugen vil du skulle deltage i en IT-intro seance, hvor du bl.a. kort præsenteres for de 
programmer, du kommer til at bruge i undervisningen på AG, samt hjælpes i gang med 
adgang til udvalgte fagprogrammer. 
 
Skolen tilbyder dig en gratis licens til Ti Nspire, Office 365, Geogebra, LoggerPro samt 
Wordmat. Dine faglærere vil sørge for, der i løbet af året følges op på den indledende 
intro. 
 
Vi vil gerne bede dig om derhjemme at have downloadet og installeret matematik/fysik 
programmerne Ti Nspire, Loggerpro, Geogrebra classic 6 (til mac skal geogebra hentes i 
app store) og Wordmat på din computer, inden du møder op til IT-introseancen i introugen. 
Ti Nspire skal aktiveres med brug af en prøveperiode. Du får en 1. årig licens, når du 
møder på AG. 
 
Du skal også have Office pakken herunder Onenote og Teams installeret. Har du i 
forvejen en 0365 licens, behøver du ikke installere den gymnasiet tilbyder, men du skal 
stadig tilføje skolens bruger og kode i onenote skrivebords programmet 
(unilogin@aggym.dk og lectio koden – udleveres ved studiestart) ud over den du evt. 
allerede er logget på med. 
 
På Allerød Gymnasiums Software Portal http://opgaver.allgym.dk/software  kan du finde 

links til installationsfiler samt links til diverse vejledninger – bl.a. hjælp til at installere 
programmer på din computer. 
 
Det er vigtigt, du møder op til IT introseancen med en computer, der er klargjort til det nye 
skoleår.! Det betyder i praksis, at din computer skal have været slukket inden for et døgn 
forinden fremmøde – ikke blot løbet tør for strøm!....  
 
Billetter til skolens fester, skal købes igennem studiz.dk. For at kunne købe billet kræves at 
et digitalt studiekort er oprettet. Vejledningen guider igennem studiekort-oprettelsen. Vælg 
et foto, der er vellignende!: https://www.studiz.dk/institutioner/allerod-gymnasium/guide-til-
oprettelse-af-digitalt-studiekort 
 
Har du spørgsmål til installation af fagprogrammer eller brug af IT på AG, er du 
velkommen til at kontakte Sidse Juul Windahl, der bemander skolens studiecenter, alle 
dage mellem 9.30-14.00 på tlf. 48103351.  
 
I skoletiden kan både Sidse og skolens IThjælp Ulrik kontaktes ved fremmøde i 
studiecentret. Ulrik mandag eller torsdag i tidsrummet 8.00-15.00 
 
De bedste hilsner 
Charlotte Villefrance 
IT Koordinator 
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