
Overblik over de kommunale digitale portaler vi abonnerer på i skoleåret 20 og 21 

Først nævnes fagene i alfabetisk rækkefølge, dernæst det digitale læremiddels navn og slutteligt en 
kort beskrivelse af portalen.

Særligt til Ipads
Se den installerede app ”Catalog”

Generelt Understøttende programmer kan anvendes i alle fag
Appwriter: Appwriter er en komplet pakke af innovative værktøjer til læse- og skrivestøtte. 
Programmet findes i en købt og cloudbaseret version. Vi har begge dele. Det er unikt værktøj som 
kan støtte eleverne i alle fag også sprogfagene.  Derudover en del af hjælpemidlerne til 
dyslektikere. Kan med fordel introduceres til alle i indskolingen
Ordbogen.com: Giver adgang til diverse ordbøger
Skoletube: Kort fortalt en platform, hvor elever og lærere via Unilogin kan uploade og dele deres 
video og medieproduktioner i beskyttede mediekanaler. Derudover indeholder Skoletube også ca. 
14 online medieværktøjer.
Fagbog Gyldendal: Online fagbøger fra Gyldendal, dertil opgaver og kurser i faglig læsning og 
skrivning.

Biologi
GO-forlaget: Xplore,  Biologi og på tværs

Børnehaveklasse
Boernehaveklassen.dk: guide til et godt skoleliv

Dansk 
Gyldendal til alle klassetrin: Gyldendals fagportaler er alle opdaterede. Vi har til hele skoleforløbet 
fra 0.-10. Klasse. Her er færdigt materiale, forløb og træningsopgaver, lærervejledning m.v. til brug 
i 0.-2. klasse, 3.-6. Klasse og 7.-10 Klasse. 
Dansk i dybden (Gyldendal): Fokuserede litteraturforløb og vedkommende tekstvalg til udskolingen
Frilæsning.dk: Frilæsningsportal med bøger til 0.-6.klasse

Engelsk
Engelsk 0.-3. (Gyldendal):  Engelsk portal til begynderundervisningen
Engelsk 4.-6. (Clio): Komplet digitalt undervisningsmateriale til engelsk på mellemtrinnet fyldt med 
tekster, aktiviteter, årsplaner og undervisningsforløb



Engelsk 7.-10. (Gyldendal): Alt til engelsk i 7.-10. klasse. Færdige forløb, opgaver, grammatik, 
opslagsværker samt bibliotek med billeder, tekster og meget mere.
Grammatip: Træning i færdigheder

Fysik og kemi
Go-forlaget:  Xplore Fysik/kemi og på tværs

Geografi: 
Go-forlaget: Xplore Geografi og på tværs

Historie
Historiefaget (Clio): Et komplet undervisningssystem til alle klassetrin fra 3.-10. klasse. 
Undervisningsforløb er tilkøbt, ligesom man kan findes prøveoplæg til afgangsprøver i historie og 
gode redskaber til evaluering. På siden gives også forslag til bevægelse i faget.

Idræt
Idraet (Clio): Komplet digitalt læremiddel til idræt til udskoling. Årsplaner til idræt, opgaver og 
tekster til idræt med læringsmål.

Madkundskab
Madkundskab (Clio): komplet digitalt læremiddel til madkundskab. Årsplaner til 4.- 7. klasse
Opgaver og tekster til madkundskab med læringsmål

Matematik
Go-forlaget: Et samlet Matematiknetværk har i år besluttet at skifte til Go-forlaget.  
Xplore Matematik fra 4. -9.klasse Prøver og test til matematik. Materialer til 0. -3. Klasse er under 
udarbejdelse.
Emat: Værktøj til færdighedstræning.

Naturfag
Go-forlaget: Naturfag på tværs og test og prøve til alle fag

Natur og teknologi
Go-forlaget: Xplore Natur/teknologi 0. -6. Klasse

Religion
Religionsfaget (Clio): Et komplet undervisningssystem til alle klassetrin. Undervisningsforløb er 
tilkøbt, ligesom man kan findes prøveoplæg til afgangsprøver i faget og gode redskaber til 
evaluering. På siden gives også forslag til bevægelse i faget.



Samfundsfag
Samfundsfaget (Clio): Et undervisningssystem til faget. Undervisningsforløb er tilkøbt, ligesom man 
kan finde prøveoplæg til afgangsprøver i faget, samt gode redskaber til evaluering.

Tysk
Tyskfaget (Clio): Tyskfaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale til tysk på 
mellemtrinnet og i udskoling fyldt med tekster, aktiviteter, årsplaner og undervisningsforløb.
Grammatip: Træning i færdigheder.


