For å komme i gang med Smart Øving går du til
maximum.smartoving.no og logger inn med din
Feide lærerbruker.

Deretter kan du aktivere en læringsgruppe fra dine
eksisterende grupper.
Vi anbefaler å bruke Feidegruppe til din klasse, som er satt opp på forhånd av
skolens administrasjon.

Velg klassetrinn og kapittel for læringsgruppen.
Nå er du klar til å starte Smart Øving!

Når du starter en Feide-gruppe vil alle medlemmer av gruppen med en aktiv
lisens kunne logge inn og starte arbeid.

Du kan også opprette din egen gruppe og gi
den eget navn.
Velg klassetrinn for læringsgruppen.
Velg kapittel etter at du har valgt klassetrinn.
Nå er du klar til å starte Smart Øving!

For å legge til flere læringsgrupper, trykk på
«Ny læringsgruppe».
Du kan da velge en eksisterende læringsgruppe,
eller opprette en ny.

Hvis du ønsker å redigere en eksisterende læringsgruppe, trykker du på «Rediger læringsgrupper».

Her kan du fjerne elever fra gruppene dine,
avslutte manuelle grupper (for Feide grupper
må du ta kontakt med skolens administrator) og
finne tilgangskodene til dine læringsgrupper.

Få elevene i gang.

Oppretter du en ny læringsgruppe som ikke er
en Feide-gruppe, må du dele koden du får opp
for læringsgruppen med elevene.

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 på «Del læringsgruppe».

For at elevene skal kunne jobbe må du låse
opp delkapitler. Du kan velge å åpne alt eller
bare deler av kapittelet. Det du åpner vil eleven ha tilgang til. Du åpner neste delkapittel
ved å trykke på hengelåsen.

Elev: Logg inn

Gå til maximum.smartoving.no
og logg inn med Feide.

Når elevene har fått tildelt lisens fra lisensadministrasjonen og du har satt i gang en Feide-gruppe
kommer elevene rett inn i oppgaveflyten.
Har du opprettet en manuell læringsgruppe må
elevene legge inn tilgangskoden til denne.
Merk at denne koden gir ikke lisens til produktet

Når elevene er i gang kan de navigere til
kapitteloversikten, og velge hvor de ønsker å
jobbe. De har mulighet til å gå inn alle steder,
der det ikke er hengelås.

For at Smart Øving skal fungere best mulig, bør
både du og elevene bruke en av disse nettleserne:
Windows 10 og Windows 8: siste versjon av
Chrome, Firefox eller Edge
Mac OS versjon 10.11 eller nyere: siste versjon av
Safari eller Chrome
Siste versjon av iOS: siste versjon av Safari eller
Chrome
Informasjonskapsler/cookies må være slått på.
Windows 7 og Internet Explorer er ikke offisielt
støttet.

Har du øvrige spørsmål, ta gjerne kontakt med Skoleservice:
E-post: support@gyldendal.no

Telefon: 22 03 41 80

