
itslearning -din digitale skole
Forberedelser til enhver skolelukning

Vi ved, at du som underviser er godt forberedt på alle mulige 
situationer, men omfanget af coronavirus-udbruddet er 
noget, vi ikke har stødt på før.   

Heldigvis behøver læring ikke at blive afbrudt, hvis din skole 
er påvirket af en lang periode med lukning. Du kan fortsætte 
med at bevare klasseværelsets momentum og holde 
eleverne fokuserede og motiverede i itslearning. 

Skoler overalt i verden har haft succes med at bruge 
itslearning til planlægning og undervisning online under 
dette globale udbrud. 

For at hjælpe dig med at komme i gang har vi sammensat 
denne enkle vejledning til opsætning af din digitale skole.



Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte dit itslearning-
supportteam: support.dk@itslearning.com

Hvad skal du gøre som administrator:

1. Få alle undervisere og elever til at 
downloade itslearning-appen. Dette 
vil gøre det nemmere for elever at få 
informationer og kommunikere direkte 
med din skole. Du kan downloade appen i  
App Store eller Google Play.  

2. Involvér personale og udarbejd en 
klar procedure for e-læring på skolen. 
Igangsæt et digitalt personale med åbne 
kommunikationskanaler. Du kan bruge fag-
og ressourcefunktionen til dette sammen 
med kalenderen. Det er også muligt at 
organisere personale i grupper. Du kan 
oprette et ubegrænset antal af grupper 
og alle grupper kan have en eller flere 
undergrupper. 

3. Sørg for at 360°-rapporter er aktiveret. 
Dette vil hjælpe lærere med at følge 
elevernes læring og progression, når 
eleverne er begrænsede til deres hjem. 

3 indledende trin
Med itslearning har du alt, hvad du har brug for lige ved hånden. Alle læringsaktiviteter 
kan gennemføres virtuelt gennem vores platform. Ingen ekstra software eller 
forberedelse er nødvendig. 



At være væk fra skolen er svært for elever, men online kommunikations-
værktøjer har gjort det lettere at holde kontakten. Fordi itslearning er 
forpligtet til at beskytte dine data og er GDPR-compliant, kan elever 
fortsætte med at sende hinanden beskeder sikkert via itslearning.

4 enkle opfølgende trin  
til din digitale skole: 

1. Brug massemeddelelser til øjeblikkeligt at advare personale, elever og forældre om 
skolens nedlukning. Du kan nå meget store grupper med massebeskedsfunktionen i 
itslearning. 

2. Brug planlæggeren som det centrale element til at opretholde regelmæssige lektioner. 
Med planlæggeren kan du oprette detaljerede planer for et bestemt tidsrum. Du kan 
forbinde læringsmål med aktiviteter, såsom opgaver, diskussioner og tests.  Forbind 
datoer til dine planer, så du automatisk kan aktivere planer ved at indstille en bestemt 
startdato. Du kan kopiere planerne til andre fag, og du kan dele dem med andre 
undervisere. Elever vil se planen på fagets forside, når de logger på itslearning, hvilket 
giver dem en struktureret sekvens af lektioner.

3. Du kan optage lyd og video direkte i itslearning for at give instruktioner, feedback 
og support. Du kan også opfordre elever til at arbejde i grupper ved at tildele 
gruppearbejde gennem funktionen 'opgaver'. Aktivér plagiatværktøjet for at forhindre 
snyd. At arbejde hjemmefra opfordrer også eleverne til at lære at planlægge deres tid. 

4. Overvåg elevernes fremskridt og engagement gennem 360 °-rapporterne. Disse 
dybdegående infografikker viser, hvor godt hver elev engagerer sig og udvikler sig, så 
lærere kan forbedre og planlægge fag. 



Om itslearning  
itslearning er en læringsplatform, der er designet til 
lærere. Siden 1999 har vi bygget teknologi, der løfter 
undervisningen og hjælper elever med at nå deres 
potentiale. Med lokale kontorer over hele verden, 
betjener vi millioner af brugere hver dag. Læs mere 
om itslearning på itslearning.com 

Tjekliste

Download itslearning-appen (Google Play - App Store) 1

Udvikl en digital læringsplan, hvis din skole skal lukkes2

Giv detaljerede instruktioner til forældre og elever3

Opret en central platform for alle lektionsplaner og læringsmaterialer4

Sørg for at åbne alle kommunikationskanaler5

Fuldfør en generalprøve med de vigtigste interessenter 6


