ClassFlow

SAMARBEIDE I
I ClassFlow kan du planlegge leksjoner sammen med kolleger - uten at dere sitter på samme sted.
På samme måte kan elevene enkelt produsere felles presentasjoner, løsningsforslag eller prosjektplaner
i ClassFlow leksjoner.

Samarbeide med kollega

Leksjoner finner du under Mine ressurser

Dere kan sitte på hvert deres sted og samarbeide om å
forberede leksjoner til undervisning og læringsøkter dere
skal holde sammen - eller til timer dere holder parallelt i
ulike klasser på samme trinn.

Starte en samarbeidsleksjon

Samarbeid mellom elever
Du kan opprette en leksjon som elever kan samarbeide
om å lage; presentasjoner, prosjekter og
oppgavebesvarelser

Når samarbeidsfunksjonen i en leksjon er aktivert vil alle
som har fått lenken kunne jobbe i Leksjonsredigering.
De vil da ha tilgang til alle ressurser og verktøyt du
normalt har som lærer når du bruker Leksjonsredigering
i ClassFlow.

Gå til Mine resssurser og velg Ny og så Leksjon.
Skriv inn tittel på leksjonen og gå inn i Leksjonsredigering.
Velg samarbeidsikonet helt øverst til høyre når du
er i Leksjonsredigering.
Nå får du opp en større rute der du kan starte
samarbeidet i leksjonen:

Chat
Når noen samarbeider om en leksjon er det fint å bruke
Chat-funksjonen. Du finner Chat helt øverst til høyre i
ClassFlow.
Trykk på Chat-ikonet og det
kommer opp en Chat-rute i
bunnen av skjermen. Du vil
da finne alle samtaler til
venstre i ruten.
Elever i samme klasse vil kunne chatte med hverandre
dersom klassen har elevpålogging (dette velger du når
du oppretter klassen).
Dersom elever chatter sammen
vil du alltid kunne se chatten
mellom dem. De vil ikke kunne slette en samtale, slik at
du som lærer alltid har kontroll. Du kan også låse en chat
mellom elever slik at de ikke lenger får tilgang.

Så år du opp en unik lenke for leksjonen som gir tilgang til
ClassFlow i akkurat denne leksjonen. Velg kopier lenke
og send den til dem som skal samarbeide - i chat, i
læringsplattform eller på epost eller melding.

Nå vil de som er invitert inn i denne leksjonen ha tilgang
til verktøyene øverst, kunne legge til sider selv og hente
ressurser som bilder, videoer og nettsider via Sett Innfunksjonen i Leksjonsredigering. Flere kan jobbe på
samme side samtidig.
Du kan når som helst avslutte samarbeidet i leksjonen
ved å gå inn via samarbeidsikonet og velge

Inviterte elever eller lærere vil ikke kunne lagre
leksjoner de er invitert til å samarbeide i på sine
ClassFlow-kontoer. Alt arbeidet i leksjonen vil
lagres hos den som har invitert.

