Digital studiestart

1. Skoleapp
Download skoleappen
Download skoleappen til din mobil.

Android

Log på med studiemail

Skoleappen

7 dage inden studiestart modtager du en SMS fra skolen.

I skoleappen kan du se dit
skema, dine lektier, dine
karaktere, dit studiekort og dit
fravær.

I denne SMS står din studiemail og din midlertidige
adgangskode.
Brugernavn: studiemail
Kodeord: Temp****

unilogin@edu.vucns.dk

iPhone
Temp****
**** er de sidste 4 cifre i cpr

Din studiemail er dit login til skolens digitale systemer

FAKTABOKS

Skoleappen giver dig adgang til dit skema, dine lektier, dit fravær og dit digitale studiekort. Din studiemail er nøglen til skolens digitale tjenester.
Det er gennem studiemailen at du får adgang til Wi-Fi, Teams, Office365 og skoleappen.

2. Download
Download til mobil

Download til computer

Download disse apps til din mobil:

Teams
Download Teams til din computer

Office365
Download Officepakken til din computer

Log på med din studiemail

Log på med din studiemail

FAKTABOKS

Log på med din studiemail

Du skal bruge din mobil og en computer til undervisningen. Download Teams, OneNote og Office til din mobil og download Teams og
officepakken til din computer. Log på med din studiemail.

3. Teams
Kursistteams

Holdteams

Chat

Kalender
I kalenderen i Teams (1) kan du
se dit skema og deltage i online
undervisning (2).

• Beskeder og nyheder fra
skolen
• Studieinfo
• Skolens årskalender
• Hjælp til IT

Tjek dagligt for nyheder

FAKTABOKS

I Teams finder du et holdteam
for hvert fag du er tilmeldt.

Send og modtag beskeder fra:
• andre kursister på skolen
• dine lærere
• skolens andre medarbejdere

• Her kan lærer og kursister
skrive beskeder til holdet.
• Her kan din lærer dele filer
med holdet.
• Her har du adgang til holdets
klassenotesbog.
• Her kan din lærer give dig
opgaver for som du skal
aflevere.
• Her foregår online
undervisningen.

I Teams finder du beskeder og vigtig information fra skolen. I holdteamet kan lærere og kursister skrive fælles beskeder til holdet. I holdteamet kan
dine lærere dele undervisningsmaterialer og opgaver med holdet.

4. Online undervisning
Deltag

Under mødet

I kalenderen i Teams (1) finder du din
online undervisning. Tryk på Deltag (2).

• Slå dit kamera til og mikrofonen fra.

• Ræk hånden op, hvis du vil sige noget
og vent med tale til din lærer giver dig
ordet. Slå lyden til, inden du taler.

• Se video

Kom i godt tid

FAKTABOKS

Du skal deltage aktivt i online undervisningen.

Deltag aktivt

Fravær
Du får fravær, hvis du ikke deltager i online
undervisningen.
Kontakt din lærer, hvis du har udfordringer
med børnepasning.
Giv skolen besked, hvis du bliver syg.

5. Unilogin
Dit Unilogin
Unilogin skal du bruge de steder, hvor du møder dette
billede.
Dit Unilogin er den første del af din studiemail.

Ny kode til Unilogin
Hvis du ikke kender koden til dit Unilogin, kan du selv lave
en ny kode med dit NemID.

F.eks.
Studiemail:
test1543@edu.vucns.dk
Unilogin:
test1543

Unilogin er IKKE Studiemail

FAKTABOKS

Unilogin bruger du blandt andet til at logge på Gyldendals ordbøger, Systimes bøger og LudusWeb. Dit Unilogin er IKKE det samme login som din
studiemail og har ikke nødvendigvis den samme adgangskode.

FAKTABOKS
Din nye skolemail fra HF & VUC Nordsjælland er nøglen til din digitale skolegang. Det er gennem skolemailen at du får adgang til Wi-Fi,
undervisningsmaterialer, skemaer, afleveringer, gratis Officepakke og en lang række digitale undervisningsværktøjer.

Fri Wi-Fi

Log på

OBS!

Skolens trådløse
netværk

Du skal benytte din
skolemail til at logge
på det trådløse
netværk.

Hvis din PC kører med
en ældre version af
Windows (Windows 7
eller tidligere), kan den
ikke komme på vores
netværk.

hedder SKOLENET.

Det kræver, at du har
aktiveret din skolemail.

Wi-Fi

FAKTABOKS
Teams er HF & VUC Nordsjællands digitale platform. Her finder du beskeder og vigtig information fra skolen omkring din undervisning og øvrige
studieaktiviteter.

Download Teams

Log på

VN_AVU-Helsingør

Download Teams til din
computer og mobil.

Du logger på Teams med din
skolemail.

Her får du adgang til:

Du finder et link til Teams på
skolens hjemmeside.

Teams er installeret på skolens
computere og åbner
automatisk, når du logger på.

beskeder og nyheder fra skolen,
studieinfo, dit skema, skolens
årskalender, din fraværsoversigt,
hjælp til IT, og meget andet.
Tjek dagligt for nyheder på
samtalevæggen.

Følg en kanal

Notifikationer

Tag din lærer

Følg kanalen Generelt i alle de
Teams du er medlem af.
Så modtager du en notifikation
i dit aktivitetfeed, når der
dukker nyheder op i dine
Teams.

Hvis der har været en aktivitet
på samtalevæggen i et Team,
kan du se det ved at Teamet og
kanalen bliver markeret med
fed.

Du kan tagge din lærer i en
samtale vha @din_lærers_navn

Med dit aktivtetsfeed kan du
holde dig opdateret på nye
aktiviteter i dine Teams.

Teams

FAKTABOKS
I Teams finder du et holdteam for hvert fag du er tilmeldt. Holdteamet er den digitale platform, hvor både lærer og kursister kan skrive fælles
beskeder til holdet. I holdteamet er der blandet andet også et fælles dokumentbibliotek, samt adgang til holdets klassenotesbog.

Samtalevæg

Klassenotesbog

Opgaver

På samtalevæggen kan lærer
og kursister skrive beskeder til
holdet.

Din lærer kan blandt andet
bruge klassenotesbogen til at
lave digitale tavler og indsætte
undervisningsmaterialer, som
du nemt har adgang til.

Når din lærer opretter en ny
afleveringsopgave til holdet, får
du en notifikation i dit
aktivitetsfeed.

Hvis du følger kanalen, får du
en notifikation, når der
kommer nye beskeder på
samtalevæggen.

Du og dine medkursister kan
samarbejde om en opgave, eller
du kan løse en opgave
selvstændigt i din helt egen
sektion af klassenotesbogen.
Du finder klassenotesbogen i
holdets Team.

Holdteams

Afleveringsopgaver skal
afleveres i holdets Team.

FAKTABOKS
Teams har en chat-funktion der giver dig mulighed for at sende beskeder til dine lærere eller medkursister.

Start en ny chat

Chat til en gruppe

Samarbejdsmuligheder

Start en ny chat i Teams ved at
benytte værktøjet Ny chat.

Skriver du til flere personer på én
gang, opretter du automatisk en
gruppe. Du har mulighed for at
omdøbe gruppe.

En chat er altid knyttet til en
dokumentbibliotek, deltagerne i
chatten har skriverettigheder til.

Du kan skrive til alle dine
medkursister og alle de ansatte
på skolen.

Chat

Dokumentbiblioteket ligger i
OneDrive hos den person der
har startet chatten.

FAKTABOKS
HF & VUC Nordsjælland har sin egen skoleApp. Den skal du installere på din mobil for at få oprettet dit studiekort. SkoleAppen giver dig også
adgang til dit skema, dine lektier, en oversigt over de bøger du har lånt af skolen, samt din fraværsoversigt.

Download skoleApp

Studiekort

Fravær

Du kan downloade vores
skoleApp via disse links.

Du skal indsætte et billede
under Dine oplysninger.

Android

Under Studiekort skal du
godkende studiekortet.

Hvis du bliver syg eller af anden
grund bliver forhindret i at
komme i skole, kan du melde
dig fraværende via skoleappen.

iPhone
Du logger på skoleApp’en med
din studiemail.

SkoleApp

Du har nu et gyldigt studiekort.

Det er en god idé, at skrive
hvorfor du er fraværende.

