Kære alle
Som I ved, så har vi stadig COVID-19 i vores samfund. Det betyder, at vi kan risikere at skulle overgå til virtuel
undervisning i større eller mindre grad. Mange af jer har allerede prøvet det før, men her kommer en kort
introduktion til de fleste systemer, som vi gør brug af her på AG ved eventuel virtuel undervisning.
Det virtuelle består i, at undervisningen nok er uafhængigt af et fælles sted, men ikke
uafhængigt af et fælles tidspunkt. Lærerne vil således være (virtuelt) til stede i det samme
tidsrum som eleverne.
Som udgangspunkt vil virtuel undervisning gennemføres med udgangspunkt i Lectio (hvor der gives lektier for
og føres fravær) og ved brug af forskellige it-platforme.
Selv om undervisningen er virtuel, så er den stadigvæk obligatorisk, og der vil blive ført fravær,
som der plejer.
Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er ved eventuel virtuel undervisning, at I tidsmæssigt går i skole på
normal vis - og hvor I selvfølgelig logger på de IT-løsninger/ -værktøjer, som lærerne anviser i Lectio på de
forskellige moduler.
Som skole bliver vi naturligvis nødt til at sikre, at der er fuld undervisning i skemaet, da vi ellers ikke kan nå at
afvikle alle modulerne i tide.
Vi har talt med jeres lærere om, at det er supervigtigt, at de sørger for at være i dialog med jer og kommunikere
klart ift. hvordan undervisningen og afleveringerne finder sted. På samme måde vil vi gerne have jer til at
deltage og være i dialog med jeres lærere om undervisningen. Så opnår vi det bedste resultat.
På næste side kan I læse mere om, hvordan den virtuelle undervisning kan finde sted. På mange af modulerne i
Lectio vil der være et link, der giver adgang til enten livestreaming eller andre relevante it-løsninger ift den
virtuelle undervisning i det konkrete modul.
Ved overgang til virtuel undervisning vil I hurtigst muligt få flere beskeder herom i Lectio, så hold øje med
beskeder og skemaet, hvis vi på et tidspunkt overgår til virtuel undervisning.

God fornøjelse
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Al undervisning starter i lektionen på Lectio, hvor der føres fravær. Modulet starter til tiden – vær parat
fra starten! Tag stilling til, hvordan du synliggør dit eget virtuelle fremmøde.

Overvej inden, hvordan du bedst opnår læring og
samtidig får deltaget i og givet input til modulet

Stil spørgsmål til din lærer, hvis du er i tvivl om indholdet og meningen med
den virtuelle lektion.
Husk at forberede dig på normal vis og aflevere dine opgaver til tiden
•
•
Virtuel aktivitet muligheder

How to do

Abacus
Quiz i Lectio
Restudy,dk

Log på Abacus via alm login

Klassenotesbøger/OneNote
Microsoft Teams – Virtuel
undervisning/VIDEOMØDE
Fire virtuelle laboratorier i
hhv. biologi, kemi og fysik
via Labster.com

Se manual nedenfor.
Se en manual til virtuel undervisning

Små videoer, som eleverne
selv optager (eks. i sprog)
Kahoot.it
Div. fagprogrammer
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Platforme med fed rød er der manualer til nedenfor

Der findes 2000 videoer over 31 fag. Du kan få adgang med dit Unilogin

Følgende virtuelle laboratorier kan komme I brug: Light and polarization, Cecullar
respiration, Pipetting: Master the teqnique og Introduction to Food
Macromolecules. Tre af simulationerne er på engelsk. Læs mere og få links til
laboratorierne her: https://emu.dk/stx/biologi/overblik-overlaboratoriesimuleringer

Klassenotesbogen (Onenote)
- og virtuel undervisning
Nogle af fordelene ved klassenotesbogen i forbindelse med virtuel undervisning er:
-

Fælles rum for klassen
Mulighed for at samarbejde i grupper og individuelt
at det er let at fordele arbejdsark/opgaver mm.
at det efterfølgende er let at følge op på arbejdet
at man hurtigt kan få et overblik over hvilke elever der har arbejdet på arbejdsarket – det kan fx bruges i
forbindelse med registrering af fravær

Når du står i One Note, så vælger du den klassenotesbog, som din lærer har valgt
at bruge.
Du vil ofte på forsiden af Sharepoint kunne finde et direkte link til klassen/holdets klassenotesbog

Klassenotesbogen er nu åben i onlineversionen. For at åbne den i app-versionen skal du klikke på ”Åbn i appen”.
Når du har åbnet klassenotesbogen i appen er du klar til at arbejde i klassenotesbogen.
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2. Sådan finder I klassenotesbogen
Hvis i skal arbejde i klassenotesbogen vil der ofte i Lectio ligge et direkte linke til det sted i klassenotesbogen, hvor I
skal hen. Det kan også være, at der er en kort beskrivelse, som gør, at i kan finde stedet i klassenotesbogen.
Hvis du er i tvivl om, hvordan di finder stedet så husk at spørge en klassekammerat, som sikkert kan hjælpe dig.

3. Klassenotesbogen er opdelt i fire områder
Klassenotesbogen er inddelt i fire hovedområder – du kan læse mere om klassenotesbogen på siden ”Velkommen til
klassenotesbogen” – eller på dette link fra Microsoft:
1. Indholdsbiblioteket
a. Her kan læreren lægge indhold og eleverne kan læse, men ikke skrive. Man kan fx her have en
version af alt indholdet, og herfra fordele arbejdsark til eleverne. Kommer eleverne til at slette et
arbejdsark, kan de altid hente det igen i Indholdsbiblioteket.
2. Samarbejdsområdet
a. Her kan både læreren og eleverne skrive. I dette område kan grupper lægger deres besvarelser af
arbejdsopgaver. Alle kan se alt her.
3. Elevnotesbøger
a. Dette område deles med den enkelte elev og læreren. Kun lærer og den enkelte elev kan se dette
område. Hvis man har arbejdsark som den enkelte elev skal udfylde, kan det lægges her.
4. Kun lærer
a. Endelig er der dette område, hvor læreren fx kan forberede materiale som endnu ikke skal deles
med eleverne.

4. Sådan følger læreren med i jeres arbejde
Når I arbejder i klassenotesbøgerne, kan jeres lærer følge med i jeres arbejde, hvilket gør at det bliver nemmere for
læreren at støtte jer undervejs i processen.
Hvis I arbejder i samarbejdsrummet kan alle i klassen se jeres arbejde. Hvis I til gengæld arbejder i jeres egen
elevnotesbog, så er det kun læreren, som kan se jeres arbejde.
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Microsoft Teams – Virtuel undervisning/videokonferencer med eleverne
En af fordelene ved TEAMS er at både elever og lærere er derinde på forhånd – og det er relativt let at starte en
videokonference – hvor man også kan chatte med hinanden.
Når vi arbejder i Teams og virtuelt generelt er det vigtigt, at I har skærmbillede på, så vi nemmere kan kommunikere
med hinanden. Det betyder, at vi, når vi starter modulet, har alle billede på, så vi lige kan sige hej til hinanden
Teams-app’en findes i øverste højre hjørne i O365
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•

Log på O365 og tryk på småkagen og vælg TEAMS

•

Hvis der er beskeder til dig, så kan du finde dem under aktivitet, hvor der er en rød indikation
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•

Tryk på TEAMS og vælg dit hold fx 1z samf

•

Tryk på ikonet deltag, som vises, når din lærer har lagt et videomøde ud.
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•

Nu kan du deltage med billede og det hele – vælg at sætte kamera og lyd til og fra via Midterikonerne på
skærmen.

•

Nu kan du vælge chatten til/ fra ligesom du kan afslutte samtalen/ videomødet på det røde telefon-ikon
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