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STEG 1

Når du har klikket på knappen i velkomst-e-
posten eller “Registrer deg”-knappen fra “Kom i 
gang, steg for steg”- siden, så ender du opp på 
denne registreringssiden. Klikk på “Start 
registrering”.

STEG 2

Registrer deg med din e-post adresse som er 
tilknyttet din skolearbeidsplass. Navnet på skolen 
du arbeider ved er predefinert i våre databaser og 
følger lenken du mottok i e-posten.
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STEG 3

Når du har registrert deg er du klar til å legge til 
din(e) klasse(r). 

STEG 4

Fyll inn klassetrinn, klasseparallell (A, B, C eller 
annen benevning som rød, gul, blå, e.l.) og antall 
elever i klassen.
Alle feltene er obligatoriske. (Eksempel: er det kun 
en 8. klasse kan den gis benevnelsen A)
Du kan redigere klassen senere dersom for 
eksempel nye elever kommer til.
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STEG 5

Alle klassene du legger til i verktøyet finner du 
samlet her, under “Mine klasser”.

STEG 6

Klikk på klassen du ønsker å undervise for å åpne 
menyen:

Lærerinstruksjoner tar deg til beskrivelsen av alle 
leksjonene. Vi anbefaler at du setter deg inn i 
leksjonene før du setter i gang undervisningen.

Start undervisning klikker du på  for å sette i gang 
undervisningen (du kan gå inn her for å gjøre deg 
kjent med programmet utenom undervisning).

Elevkontrakter – her kan du se hvor mange som 
har skrevet under kontrakten og dermed lovet å 
ikke begynne med røyk eller snus.

Rediger klasse gir deg mulighet for å endre 
informasjon om eller slette en hel klasse.
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STEG 7

Slik ser siden med lærerinstruksjoner ut. Velg 
riktig trinn for å lese igjennom og eventuelt laste 
ned og skrive ut PDF-er.

Legg merke til at oppgave 2.3 på 9. trinn og 2.1 på 
10. trinn har ekstra oppgaveark som må printes ut 
i forkant av undervisningen.

STEG 8

Undervisningen foregår på tavle/skjerm og på 
elevenes egne enheter (stasjonær eller bærbar PC, 
nettbrett eller smarttelefon).

Når du er klar til å starte undervisningen klikker 
du på Start undervisning. Hver gang du starter 
undervisningen for en klasse vil du motta en egen 
elevkode. Be elevene gå inn på sin enhet og gå til 
www.fristedet.no/elev. Elevene skriver inn 
elevkoden, navnet sitt og klikker deretter på logg 
inn. Lærer kan se hvor mange som er logget inn 
på sin modul og velger selv når en vil gå videre.

Elevkoden vil til enhver tid være tilgjengelig i 
toppen av nettsiden, dersom noen skulle miste 
forbindelsen eller lignende underveis i leksjonen.

Lærerenhet

Elevenhet
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STEG 9

Alle oppgavene er samlet på denne siden. Klikk 
inn på den oppgaven du ønsker å starte. Hver 
leksjon har flere oppgaver som henger sammen. 
Vi anbefaler å ha oppgaveinstruksjonene skrevet 
ut når man starter leksjonen.

Du kan enkelt se om en oppgave krever elevenhet 
eller ikke. Er nettbrettsymbolet under 
oppgavenavnet rødt, så kreves det ikke egen 
elevenhet. Er symbolet derimot sort som teksten 
må elevene finne frem sin enhet før oppgaven 
starter.

STEG 10

På de ulike leksjonene vil informasjon til elevene 
komme på tavla/skjermen som er lærermodulen. 
Elevene vil da på sin enhet få opp meldingen “Se 
på tavla”.

Lærerenhet

Elevenhet
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STEG 11

Elevene vil få opp de oppgaver som skal løses på 
sin enhet når lærer klikker på Start oppgave.

Når alle elever har gjennomført oppgaven klikker 
lærer på Avslutt oppgave. Dette vil ta deg tilbake 
til oppgaveoversikten for den aktuelle klassen.

STEG 12

Om du opplever feil eller mangler i programmet 
eller har tilbakemeldinger, rapporter det til oss 
ved å klikke på “Rapporter feil / tilbakemelding” 
øverst i høyre hjørne på lærermodulen.

På den måten vil vi alltid ha et opptdatert og 
velfungerende undervisningsprogram. 

Lærerenhet

Elevenhet
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STEG 13

FRI-kontrakten leveres nå digitalt. Elevene godtar 
kontrakten på sin enhet og sender kontrakten til 
seg selv og til en foresatt.

Når eleven har godkjent og sendt FRI kontrakten 
fra sin enhet vil dette vises for lærer under 
Elevkontrakter på siden Mine klasser.

Når den foresatte har sett og akseptert kontrakten 
som de får på e-post, vil hver elevkontrakt bli 
markert med et hakemerke.


