
Oppgaver

fra lærer, elev og foresatte perspektiver



Trykk på Oppgaver
i venstre menyen









Jobbe tverrfaglig?











Oppgaven blir distribuert via OneDrive: Grønn linje betyr at elevene har fått oppgaven.

Blå tall på skyen = 
oppgavedokumenter i OneDrive

Rakettsymbol = Test/Quiz

Snakkebobbel med rød 
playknapp = lydfiler, muntlige 
tilbakemeldinger

Gul lapp med lås = lærerens 
personlig notat



Elev-visning







Her har eleven fått et 
dokument å jobbe i



Læreren ser at eleven har åpnet oppgaven



Eleven gjør 
oppgaven og bruker 
innleveringsknappen



Læreren kan lett endre frist 
og får opp andre valg ved 
avhuking av knappen ved 

siden av elevnavn



Muntlige tilbakemeldinger: 



Flere alternativer



Eleven fikk en «4» på oppgaven illustrert på forrige side. 
Vurderinger som er publisert havner automatisk i karakterboka!

Høyre-klikk på 
oppgavenavn for 
flere alternativer



Foresatte får oversikt over alle sine barn



Foresatte kan 
også bruke gratis 

Parent app!



Skooler + Microsoft Teams – beste oppgaveverktøyet og mer❤️

Det du kan få til med Skooler som ikke er fullt mulig med kun Teams og OneNote Klassenotatblokka: 
• Integreterte læringsmål – fra Utdanningsdirektoratet og kan lage tilpassede mål
• Selvvurderinger og læringspartner vurderinger
• Muntlige tilbakemeldinger via lydfiler i oppgaveverktøyet (video kommer snart ☺)
• Gruppeoppgaver (med eller uten) randomisering
• Planleggingsverktøy – periodeplaner, tverfaglige planer, årshjul, osv
• Integrert med kalenderen
• Reservasjoner – booking av rom og utstyr
• Utviklingssamtaler, IUP, halvårsrapporter med Noark 5 arkivmuligheter
• Fravær, orden og oppførsel
• Teams-Outlook-Kalendar integrasjon
• Levere rett fra Word (en knapp)
• Læreren kan finne/hente oppgaver som elever har glemt å levere
• Dele OneNoter med tilpassede/forskjellige tilganger (for feks. Foresatte - FAU)
• Karakterboka – veldig lett å føre/endre/kommentere vurderinger
• Skooler skryt – hyggelige, let å dele tilbakemeldinger
• App for lærere og elever + en for foresatte (foresatte trenger ikke O365 for å se innhold)
• Post-its lapper – personlige lærernotater til oppgavene
• Selv-korrigerende prøver som blir ført i karaktererboka automatisk
• Lett å kommunisere med foresatte og elever, tilpassede meldinger med klargjort svarfelter
• Fotogalleri
• Oversiktlige klasselister og lett å lage klassekart
• Adminverktøy for å se om kompetansemålene er ivaretatt + oversikt over alle brukerne
• og mye mer….


