Kompendi
- bedre skolehverdag

Planlegg effektivt!

Jobb smart!

Del og samarbeid!

Hva er Kompendi?
•

Effektiv og brukervennlig ressursdatabase for
lærere

•

Alle typer ressurser (både fysiske og digitale)

•

Deling av ressurser lokalt og nasjonalt

•

Ressurssamlinger og favoritter

•

Undervisningsopplegg med ressurser

•

Kraftig søke- og avgrensningsfunksjonalitet

Planlegg effektivt:
Gjennom den kraftige søke- og avgrensningsfunksjonaliteten finner
du raskt alle typer fysiske og digitale ressurser, enten de befinner
seg på skolen, i kommunen eller på
Internett.
Se på andres stemmegivning, omtaler eller debattinnlegg for å få
hjelp til å vurdere ressurser.
Ta utgangspunkt i eller hent idéer
fra eksisterende undervisningsopplegg når du planlegger din egen
undervisning.
Skriv ut undervisningsopplegg med
måloppnåelsesskjema.

Jobb smart:
Mens du jobber med et tema, samle alt du bruker i en egen samling
på Kompendi. Da blir det lett å ta
fram igjen temaet en annen gang.

Del og samarbeid:
Når du registrerer en ressurs, kan
du bestemme om du vil ha den for
deg selv eller om du vil dele den
med alle på skolen, med andre i
kommunen eller med hele Norge.
Jo flere du deler med, og jo flere
som deler, jo mer blir det å finne
for alle.

Siden de andre lærerne også samler ressursene som de bruker, blir
det enklere for deg når du bytter til
et annet trinn.
Når du søker på et emne, kan du
finne ut hvordan andre lærere har
jobbet med det i andre fag. Dette
gjør det lettere å få til tverrfaglig
undervisning.
La Kompendi hjelpe deg med å
knytte undervisningen til kompetansemålene.

Finpuss ressurssamlingen ved å
redigere ressursdetaljer for allerede
registrerte ressurser.
La andre kopiere dine undervisningsopplegg, slik at de kan lage
sine egne varianter (som du kan
kopiere tilbake igjen).
Den som registrerer en ressurs kan
velge å ikke tillate andre å redigere
eller kopiere den.
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