
Internet- og softwareressourcer til undervisning og selvstudier/træning –  opdateret juni 2018 

Disse programmer og internetsider (portaler) kan bruges både på skolen og når eleverne vil studere udenfor skoletid. 
I de fleste tilfælde, skal man bruge sin UNI-Login og adgangskode til at få adgang. 

Microsoft Office kan downloades gennem elevens Office 365 konto. 

Spørgsmål om brug af de pædagogiske portaler henvendes til faglærerne. Tekniske spørgsmål henvendes til 
undertegnede via clark@vhfriskole.dk 

Sker der tilføjelser til undervisningsprogrammer i løbet af året, eller vil faglærerne gør eleverne opmærksomme på 
gode undervisningslink, vil der komme information over SkoleIntra, ElevIntra og ForældreIntra. 

VHF har Windows licenser for alle skolens Pc’er samt servere. VHF har Office 365 licenser for alle skolens personale 
og elever. VHF har kaspersky antivirus for alle skolens computere og for skolens personale. VHF har skoleintra for 
alle elever, familier og personale. 

Fag Forlag Portal og trin 
Udskoling = u 
Mellem = m 
Indskoling = i 

Webadresse 

Læsning MV-Nordic CD-Ord  
– i, m, u 

Clark installerer 

Sprog Alinea  Praktisksprog,  
i, m, u 

http://www.pspraktisksprog.dk/  

Dansk Gyldendal Webprøver skriftlig 
fremstilling – u  

http://skriftligfremstilling.gyldendal.dk/  

Dansk Gyldendal Webprøver  
læsning og 
retskrivning – u 

http://retstavning.gyldendal.dk/elev/traeningsopgaver_laesni
ng.aspx 
 
http://retstavning.gyldendal.dk/ 
 

Dansk Gyldendal abc.dk – i www.abc.dk  

Dansk, tysk, 
engelsk 

Ordbog.com Ordbog og 
Grammatip – m, u 

www.ordbog.com  

Engelsk Clio Engelsk-faget  
– m og u 

https://www.clioonline.dk/engelskfaget/udskoling/  
https://www.clioonline.dk/engelskfaget/mellemtrin/  

Engelsk Gyldendal First Boost – i bog 
(A, B, 3) – i 

Google first boost A-i-bog (eller B, eller 3) 

Tysk Clio Tyskfaget m, u https://www.clioonline.dk/tyskfaget/  

Fysik/kemi Gyldendal Kosmos E-bog (A, B, 
C) – u 

Google Kosmos A-I-bog (eller B, eller C) 

Naturfagene Alinea Fysik/kemi, 
geografi, biologi og 
tværfaglige forløb – 
u 

https://minside.alinea.dk/  

Natur/teknolo
gi og Biologi 

Gyldendal Danske-dyr – i, m, u www.Danske-dyr.dk  

Naturfagene Naturporten Naturporten – i, m, 
u 

www.naturporten.dk  

Geografi, 
naturteknik 
og matematik 

GO Forlag Go geotop, go 
atlas, go 
naturteknik og 
matematik 

http://www.goforlag.dk/log-in  

Natur/Teknik Clio Naturteknologifa
get – i, m 

https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/mellemtrin/  
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/  

Fysik/kemi Fysikkemi.tj
ek 

Fysikkemi.tjek, 
- u 

https://fysikkemi.tjek.net/login  

Samfundsfag Clio Samfundsfaget.dk 
– u 

https://www.clioonline.dk/samfundsfaget/  
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Matematik Contera Emat, i, m, u http://emat.dk/  

Matematik Geogebra Geogebra 
- m, u 

https://www.geogebra.org/classic  

Filmstreaming COPY-DAN AVU-Basis aftale 
AVU-Plus aftale 
CFU Film og TV 

Det er kun lærerne, hvis uni-login giver adgang til søgning og 
visning af film fra CFU 
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