Slik kommer du i gang

1
For å gå i gang med Multi Smart Øving
må du ha mottatt en e-post med
tilgangskode fra lisensadministrator på
skolen.

2
Gå til multi.smartoving.no
for å logge inn.
Logg inn med Feide.

3
Skriv inn koden du mottok på e-post.
LÆRER:
Aktiver tilgangskode
For å ta i bruk Multi Smart Øving må du aktivere
en tilgangskode. Koden finner du på e-posten du
mottok fra lisensadministrator ved din skole.
Kode

Skriv inn kode

Aktiver kode
Ikke lærer? klikk her
Har du noen spørsmål? Kontakt oss

Bruksvilkår

For å starte Multi Smart Øving må du først velge en eksisterende læringsgruppe (punkt 4),
eller lage en ny (punkt 5).

4
Hvis du ønsker kan du gi et nytt navn til
læringsgruppen.
Velg nytt klassetrinn, eksempelvis femte
trinn for fjorårets fjerde.
Velg kapittel etter at du har valgt trinn.
Nå er du klar til å starte Multi Smart
Øving!

5
Gi navn til læringsgruppen.
Eksempelvis: 4B 2017/18
Velg klassetrinn for læringsgruppen.
Velg kapittel etter at du har valgt trinn.
Nå er du klar til å starte Multi Smart
Øving!

6

Ny læringsgruppe

For å legge til flere læringsgrupper, trykk
på “Ny læringsgruppe“. Du kan da velge
en eksisterende læringsgruppe, eller
opprette en ny. Gjenta prosessen fra
steg 4 eller 5.

7

Rediger læringsgrupper

Hvis du ønsker å redigere en
eksisterende læringsgruppe, trykker du
på “Rediger læringsgrupper”.

For å få elevene i gang må du:
8
Del koden du får opp for læringsgruppen
med elevene.

Del læringsgruppe

Om koden blir borte uten at du får
skrevet den ned, så gjør ikke det noe.
Du finner igjen koden som gjelder for
læringsgruppen ved å klikke her.

Elev: Logg inn
9
Be elevene gå til:
multi.smartoving.no og logge inn
med Feide.

10
Elevene skriver deretter inn koden som
du har delt med dem.

Elev:
Aktiver kode
Skriv inn koden du har mottatt av din lærer.

Kode
9931182890

Kode

9931182890

OK
Ikke elev? klikk her
Har du noen spørsmål? Kontakt oss

Bruksvilkår

OK

11
60

Elevene kan nå gå i gang med å jobbe.

5B 2016/17

16/16

12
Antall elever som er meldt inn i
læringsgruppen vil vises etterhvert
som de logger seg inn.

16/16
For at elevene skal kunne jobbe i neste
delkapittel må du åpne det. Det gjør du
ved å trykke på hengelåsen.

Har du øvrige spørsmål, ta gjerne kontakt med Skoleservice:
E-post: support@gyldendal.no
Telefon: 22 03 41 80

