
 

 

Forberedelser til fjernundervisning: 
Slik kan undervisningen holdes i gang selv når skolen må stenge. 
 

Teams: 

Sørg for at du har et rom /team til din klasse i Teams. 

Har du ikke det, kan du opprette et. 

Forsikre deg om at alle elevene din har tilgang til rommet. 

 

 

Skooler: 

 

For å holde elevene i gang med arbeidet og holde foresatte involvert og 

informert. Legg til følgende læringsverktøy fra Skooler i Teams: 

Planer, Kalender, Oppgaver, Karakterbok, Tester, Meldinger og Skryt. 

 

 

 

OneNote 

 

OneNote kan du lage undervisningsopplegg for elevene. Det du legger inn her 

kan deles med foresatte. 

 



 

 

Teams: 

I Teams samles det hele; Skoolers læringsverktøy, Teams egne funksjoner og 

OneNote. Her kan du lese om hvilke funksjoner i Teams som vi mener kan være 

gode for fjernundervisning. 

 

✓ I Teams kan du sette opp onlinemøter med inntil 250 deltakere gratis. 

Onlinemøte er en fin måte å avholde leksjoner på. 

Nå under utbruddet av covid- 19 vil også premium versjonen være gratis. 

Denne lar deg avholde møter med flere enn 250. 

Ved å ha noe av undervisningen via onlinemøte i Teams, får elevene se 

læreren sin, om enn på en annen måte en de er vant til.  

Det kan være godt for elevene å se læreren sin, det kan hjelpe til med å 

gjøre at den nye læringssituasjonen føles tryggere. 

Dersom ikke alle elevene kan delta «live» kan man også ta opp leksjonen 

slik at den kan spilles av siden.  

✓ Det kan være en god ide å ha et eget rom/team for de ansatte også. De 

kan også avholde samarbeidsmøter via onlinemøte og utveksle 

erfaringer i f.eks. chat. 

✓ I Teams kan du også legge inn Skooler læringsverktøy. Hvilke verktøy vi 

anbefaler for fjernundervisning kan du lese om i dette dokumentet under 

overskriften «Skooler». 

✓ Lag en OneNote-klassenotatblokk i ditt team og bruk den som en digital 

notatblokk. Du kan lese mer om OneNote under overskriften «OneNote» 

i dette dokumentet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skooler 

 

Vi anbefaler å legge til følgende verktøy fra Skooler i Teams for å forberede til 

fjernundervisning. Når du legger til disse verktøyene i rommet/teamet du skal 

bruke med elevene, blir de også tilgjengelige for elevene. 

Planer: 

Å ha gode planer er ekstra viktig når man ikke kan sees ansikt til ansikt. I 

planverktøyet kan du sende ut timeplaner og læreplaner slik at foreldre og 

elever har det tilgjengelig. 

Kalender: 

Kalenderen gir deg en samlet oversikt over det som er planlagt som oppgaver, 

oppgaveinnlevering og planer. 

 

Oppgaver:  

Oppgavene må være digitale slik at elevene kan utføre de på enhetene de har 

hjemme eller enhetene de har med seg fra skolen.  

Når elevene leverer inn oppgaver via oppgaveverktøyet kan læreren kan gi 

formative tilbakemeldinger og sette karakterer/vurderinger.  

Bruk muligheten for underveisvurdering, der kan du gi tilbakemelding via lyd 

eller tekst og følge med på elevens arbeid underveis.  

Med andre ord «business as usual» bare med digital form. 

Tester:  

Bruk testverktøyet for å skape variasjon i oppgavene. I testene kan man legge 

til oppgaver med bilder og lyd og benytte seg av ulike muligheter som «velg 

riktig alternativ», «finn parene» med mer. Når testen er opprettet, knytt den til 

en oppgave og publiser til elevene. 

Meldinger:  

Nå er det ekstra viktig med god skole/hjem kommunikasjon. Med Skooler sin 

oppgraderte meldingstjeneste blir det enklere for skoleledelsen å sende 

meldinger til lærere, elever og foresatte. I appen vil foresatte blant annet finne 

oppgaver, planer, vurderinger og meldinger.  



 

 

Har de ikke foresatt-appen, kan foresatte også benytte foresattportalen på 

nett. Sørg for at foresatte kjenner til linken for innlogging til foresattportalen. 

Foresatte kan også sende meldinger til lærere fra dette verktøyet. 

Ønsker du å ha ekstra varsling har Skooler også mulighet for SMS varsling fra 

meldingsverktøyet.  

 

Skooler Skryt:  

Når man ikke sees ansikt til ansikt men bruker video og andre medier er det 

viktig å kunne gi positive tilbakemeldinger. Med Skooler Skryt kan du dele ut 

ros og anerkjennelse til elevene for det du ønsker som «kreativitet», «humør». 

Du definerer selv hva du vil dele ut skryt for og legger med en hyggelig emoji. 

Dette kan være med på å gi eleven en følelse av den anerkjennelsen han eller 

hun får i klasserommet.  

 

 

  



 

 

OneNote 

I Teams anbefaler vi også at du legger til OneNote i ditt klasserom/klasseteam. 
Ved å legge til OneNote klassenotatblokk får du et godt verktøy for elever og 
lærer. 
 
OneNote er den digitale ringpermen som gir lærere og elever stor fleksibilitet i 
hvordan de komponerer og skriver notater.  
Informasjon lagres på sider og kan enkelt organiseres i ulike faner i en 
notatbok. 
Flaten du skriver på i OneNote er laget om et lerret der en bruker kan klikke 
hvor som helst for å lage en tekstboks å begynne å skrive, skrible notater med 
en berøringsskjermpenn, legge inn et bilde, en nettsidelenke, en video, en lydfil 
eller en annen digital fil. Her kan du kan kommentere bilder, tegne sirkler og 
piler eller formatere siden som du vil. Denne ikke-lineære strukturen gjør den 
ideell for kreativ idédugnad, samling av notater og deling av ideer.  

OneNote-klassenotatblokker har et personlig arbeidsområde for hver enkelt 
elev, et innholdsbibliotek samt et samarbeidsområde for leksjoner og kreative 
aktiviteter. 
Du trenger ikke å lagre arbeidet ditt i OneNote for den lagrer seg automatisk 
mens du jobber i applikasjonen. Flere lærere eller elever kan også bidra til den 
samme OneNote-notatboken, noe som gjør det til et flott verktøy for 
prosjektbasert læring. 
 

Med Teams, Skooler og OneNote har du verktøyene for å komme i gang med 

fjernundervisningen. 

 


