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Indledning 
I denne lektion vil du få adgangskoder til de forskellige platforme, vi bruger her på Rødkilde 
Gymnasium, og du skal løse nogle få opgaver - for derigennem at øve dig i brugen af disse 
platforme. 
 
Der vil desuden blive præsenteret nogle programmer, som du senere kan downloade hjemme 
efter behov. 
Hvis der bliver problemer i den forbindelse, er du altid velkommen til at besøge Videns-centeret 
mandag – onsdag og fredag i spisefrikvarteret. 
Du kan også skrive til skolens IT-vejleder Lars Joen Jensen: LJ@roedkilde-gym.dk og aftale en tid. 

 
 
Opgave: 
Du skal nu læse de følgende sider igennem og undervejs besvare nogle opgaver.  
(I må gerne arbejde sammen to og to undervejs). 
Mens du gør dette, vil IT-vejlederen tage et billede af dig til Lectio via webcam. Dette er en stor 
hjælp for lærerne, så de hurtigst muligt kan lære jeres navne. 
 
Du skal gemme dette papir, da du får brug for nogle af informationerne senere i skoleforløbet. 
Spørg endelig undervejs, hvis du har behov for at få uddybet nogle af emnerne. 
 

Lectio 
På Rødkilde bruger vi Lectio til kommunikation, undervisning og administration af skolegangen.  

Log dig på internettet. Her på skolen hedder det: RGNET 11 og adgangskoden er: ´gymnasium´ 
 
Du kan logge på Lectio direkte: http://www.lectio.dk/lectio/205/default.aspx  
Gem denne adresse under ”Foretrukne” i din browser. Du får brug for den flere gange hver dag. 
 
Opgave  
Brug den første lille strimmel du får udleveret og log dig ind på Lectio med brugernavnet og 
adgangskoden: 
 

Dit navn Elev ID Brugernavn Adgangskode 
 
og skift straks adgangskoden (se under: Hovedmenu). Den, du har fået i dag en midlertidig og 
gælder kun i dag. Du skal IKKE ændre brugernavnet. 
 
På Forsiden i Lectio har du mulighed for at hente mange informationer:  
Aktuelt – her er links til fx ordbøger og skriftlige opgaver. 
Kommunikation – (se illustration) her står de beskeder, du endnu ikke har læst, og nedenunder de 
dokumenter, der har relevans for dig. 
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Undervisning – her står dine lektier og kommende skriftlige afleveringer.  
 
 
Fravær: Husk altid at skrive en årsag, hvis du har haft fravær! (Denne elev er ikke et forbillede i 
den henseende) 
 

 
 
I topmenu-barren: 
 

 
 
 
er links til fx dit skema: 
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Bemærk, at ændringer i skemaet står med grøn skrift, mens evt. aflyste timer står med rød. 
 
Hvis du klikker på linket: Studieplan, kan du se, hvilke forløb dine lærere har planlagt, samt hvilke 
uger du skal aflevere skriftlige opgaver (grå ruder) 
 

 
 
Hvis du er syg en skoledag, skal du, som tidligere nævnt, oplyse årsagen under: Fraværsårsag. En 
samlet oversigt findes under: Fravær. 
 
Øvrige link i topmenu-barren er: 
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• Opgaver – her står alle dine skriftlige opgaver for den kommende tid. 
• Karakterer – her kan du se karaktererne, når de er frigivet 
• Dokumenter – her kan du selv gemme dokumenter (under: ”Egne dokumenter”), samt 

læse dem, dine kammerater og lærere har lagt ind (”Hold” og ”Indbyggede grupper”. Klik 
evt. på + tegnet) 

• Beskeder – når du har læst en besked på Forsiden, så forsvinder den, men du kan genfinde 
den her.  

 
Et godt råd: find dit personlige skema på Lectio – uden at være logget på – og gem det på din 
computer under: Favoritter / Bogmærker. Du får brug for at logge på – mange gange om dagen! 
 
 
Opgave:  
Kan du finde disse informationer? 
 

• Hvad laver din dansklærer - ifølge Lectio - 3. lektion om torsdagen? Se under: Hovedmenu 
> Lærer 

• Hvilken dato i december holder skolen juleafslutning? Se: Hovedmenu > Månedskalender 
ellers er du velkommen til at spørge om hjælp 

Rødkildes hjemmeside 
På Rødkildes hjemmeside kan du finde mange gode oplysninger – se fx under: ElevLex: 
Ferieplan eller fotos fra årets begivenheder under: Billeder fra Rødkilde.  
 
Opgave:  
Gå ind under: Fotos fra 2017-18 og mappen ”Introdage”:  

• hvor mange kajakker optræder på et af billederne? 

UNI-Login 
UNI-Login koden1 skal bruges til mange forskellige ting; bl.a. digitale opgaver, Infomedia, 
Filmstriben samt Gyldendals ordbøger, og det er adgangen til skolens stationære computere – hvis 
du fx skal printe ud.  
Du skal IKKE ændre dit UNI-brugernavn, og du skal benytte den oprindelige adgangskode 
(markeret på den udleverede strimmel papir!  
 
SYSTIME  
På Rødkilde bruger vi både papir-bøger og iBøger. Sidstnævnte hentes på forlaget SYSTIME, og for 
at benytte dem, skal du være oprettet som bruger. Dette bliver aktuelt meget snart i Almen 
Sprogforståelse (AP), så du skal derfor oprette dig nu – i dag. 
 
Gå til: www.systime.dk og klik på: Opret MinKonto 
																																																								
1	Har	du	allerede	én	fra	folkeskolen	gælder	den	også	her	på	Rødkilde	Gymnasium,	men	du	skal	bruge	den	
oprindelige	adgangskode	–	ikke	en	evt.	ny,	du	selv	har	ændret	til.	
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Udfyld skemaet og benyt din nye rødkilde google e-mail. (Ofte glemmer elever senere, hvilken 
mail-adresse de benyttede her i 1.g, men hvis du gør som anbefalet, kan vi lettere løse evt. senere 
problemer) 
Idræt	C 
Yubio idræt C er en e-bog, som du skal bruge alle tre år i gymnasiet. Hent det her – nu:  
 
https://www.dropbox.com/s/az5xu4fy4w8tepn/Yubio%20Idr%C3%A6t%20C%2BB%20%282018%29%20-
%20R%C3%B8dkilde%20Gymnasium%20%282021%29.pdf?dl=0	
 

Ordbøger 
Du kan gratis benytte elektroniske ordbøger fra Gyldendal – ved brug af dit UNI-login. Du kan se et 
link på forsiden af Lectio. 
Sidder du derimod hjemme, skal du benytte den udleverede UNI-Login kode. Her skal du så gå til 
Klik på: Log ind og i næste skærmbillede på den hvide knap: UNI.login 
 

  

Sikkerhedskopi 
Hos skolens IT-vejledning møder vi desværre ofte elever, hvis computer pludselig er gået i stykker 
– uanset om vi taler pc eller Mac, og har de ikke sørget for at sikkerhedskopiere deres dokumenter 
og billeder, er alt tabt.  
 
Der er forskellige muligheder for at oprette en sikkerhedskopi: 
 

1. Bruger du Microsoft-programmet OneNote er OneDrive det logiske valg. Her kan du 
gemme både Word-dokumenter og noter i OneNote op til 15 GB gratis i deres ´sky´. Det 
kræver, at du henter programmet OneDrive ned på din computer og bruger samme 
adgangskode som til OFFICE 365. Bruger du allerede OneNote, det det klogt at kontrollere, 
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at alt faktisk virker, som det skal. Log på: www.onedrive.live.com og kontrollér, at der 
ligger de ting, du mener at have gemt. 
 

2. Alternativt kan du hente Google-programmet: Drive File Stream. Du skal dog her aktivt 
gemme dine dokumenter fra fx Microsoft Office. Læs nærmere på skolens hjemmeside 
under: Elev Lex > IT-vejledning. 

 
3. Du kan også vælge at skrive direkte i Googles Office-pakke med: Docs, Sheets og Slides. Det 

svarer til Word, Excel og PowerPoint. 
 
Bemærk, at alt hvad du har liggende (midlertidigt) på computeres skrivebord vil gå tabt, hvis 
computeren går i stykker – uanset valget af sikkerhedskopi. 
 

Google-konto 
Når IT-læreren er færdig med at fotografere klassen, hjælper han dig (individuelt) med at aktivere 
din Google-konto: 
 

• Dit Google-brugernavn: fulde navn fx fornavn.efternavn@roedkilde-gym.dk2 og den 
midlertidige adgangskode: Edulife12343  

• Du kan se en vejledning på skolens hjemmeside under: ELEV LEX > IT-vejledning.  
• Bemærk, at Google-kontoen ophører i begyndelsen af sommerferien, det år du bliver 

student.  
 
 

På de følgende sider omtales yderligere programmer, du måske også kan have glæde af, men vent 
med at downloade disse, til du kommer hjem i dag, da det tager ret lang tid. 
 

 
	  

																																																								
2 Dette kan erfaringsmæssigt godt drille lidt, specielt hvis du tidligere har være på brobygning på Rødkilde, men spørg 
– så løser vi problemet J 
3 Hvis dette ikke virker, så prøv: EdulifeXX (Hvor XX er fødselsdatoen - F.eks. Edulife08 hvis 8. august). 
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Office 365 
Rødkilde Gymnasium tilbyder gratis Office 365 til alle skolens elever. Du kan læse nærmere om, 
hvordan det downloades på skolens hjemmeside under: Elev Lex og IT-vejledning. Men, bemærk 
at adgangen til programmet ophører umiddelbart efter studentereksamen. 
 
 
Adobe Acrobat Reader 
Mange lærere benytter Pdf-dokumenter. Du får derfor brug for at kunne læse og notere i disse. 
Hent derfor programmet: Adobe Acrobat Reader DC. 

Lektier online 
På websiden: https://www.lektieronline.dk kan du få personlig hjælp til dine lektier af 
universitetsstuderende. Du kan logge dig på med dit UNI-login og oprette dig som bruger. 

LoggerPro 
I de naturvidenskabelige fag skal du bruge programmet: LoggerPro. Du kan hente det her: 
 
https://mail.roedkilde-gym.dk/LoggerPro/ 
 
Man bruger sit uni-login for at komme ind. Herinde ligger den nyeste version af LoggerPro (3.14) 
til Windows og Mac. Koden til selve programmet er: exploration 

WordMat 
I faget matematik bruges WordMat. Din lærer vil instruere i download i nærmeste fremtid. 
Programmet kan hentes her: 
http://www.eduap.com/wordmat/download.aspx 

GeoGebra 
Programmet, som de fleste elever kender fra grundskolen, kan alt det, man får brug for i 
matematikundervisningen i gymnasiet.  
Programmet kan hentes via https://www.geogebra.org/download. 

Restudy 
Bevisførelser i Matematik, regler for grammatisk komma og mange andre nyttige informationer 
kan du (gen)se via små videofilm websiden: www.restudy.dk  
Du får en introduktion og adgang senere i efteråret af Karina fra skolens kontor. 

Google Kalender 
Med din Google-konto har du nu også fået en elektronisk kalender, som er synkroniseret med 
Lectio, hvilket giver skolen mulighed for at tilbyde een kalender, som - udover at indeholde dit 
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skema - også kan bruges af dig selv til at skrive private aftaler ind i.  
 
Det er en fordel lige at tilpasse kalenderen, inden du går i gang med at bruge den. Gå ind i 
Kalender og under: ´Mine kalendere´ vælg: Indstillinger.  

• Klik her på: ´Underretninger´ og fjern alle flueben + Gem. 
• Vælg: ´Tilbage til kalender´ i nederste, venstre hjørne. 
• Gå nu ind på ´Tandhjulet´ i øverste hjørne og vælg:  

o ´Indstillinger´. Sæt ´Tidsformat´ til dansk angivelse.  
o Vælg desuden:  ´Ugen starter på en´: mandag.  
o Standardvisning: Uge 
o Gem 

 
Kalenderen kan desuden synkroniseres med kalenderen i din mobiltelefon. På en iPhone sker 
dette under: Indstillinger, hvor du vælger: ´E-mail, kontakter og kalendere´. Vælg under: ´Tilføj 
konto´ din (nye) Rødkilde -mail. 
 
I øverste højre hjørne på computerskærmen kan du via symbolet med de 9 kvadrater gå videre til 
de øvrige værktøjer i Google:  
 

 
 
 
Google Drev  
 

 
 
Her under ”Drev” tilbyder Google en gratis office-pakke med skriveprogram (Docs), regneark 
(Sheets) og et præsentationsprogram (Slides) Du åbner et program ved at klikke på: 
 

 
 
 
På Google Drev har du rådighed over op til 15GB gratis plads. 
 
Du kan ”dele” en mappe eller et dokument i Google med én eller flere personer, så I på samme tid 
dels kan tilgå dokumenterne og dels kan skrive samtidigt i dokumentet. Dette kan være en hjælp 
under et gruppearbejde, og du får brug for det allerede nu i forbindelse med NV 
(Naturvidenskabeligt grundforløb) 
Klik på: NY, vælg: Mappe og navngiv med: ”Dit fulde navn - NV-portfolio” og ´Del´ i højre side med 
de lærere, du har i NV  
I praksis anfører du deres Rødkilde-mailadresse 
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Du får også ret hurtigt brug for at organisere dine Google-dokumenter i mapper efter fx fag. Det 
gøres således: 
Gå ind på: NY og vælg: Mappe og giv den en titel fx faget: Dansk 
Højre-klik på de dokumenter, du vil gemme i en bestemt mappe. Vælg: Flyt til… 
Når du så vælger mappen: Dansk, vil dokumentet linkes til denne mappe og kunne genfindes der. 
 
 
Koder 
En ting, vi ofte oplever i skolens IT-vejledning, er, at elever pludselig ikke kan huske en af de 
mange forskellige koder, de skal bruge i hverdagen. Derfor bør du nu notere disse koder ned – dels 
herunder – og dels i din telefon. En telefon kan desværre bortkomme, så det er klogt også at have 
koderne på papir. 
 
 
Et sidste råd: 
Gem disse sider – du får helt sikkert brug for nogle af oplysningerne – og ikke mindst de koder, der 
skal stå herunder, en del gange de kommende tre år. 
 
LJ 
 
Mine koder til: 
 
 Brugernavn Adgangskode 
Lectio   
Google kontoen på Rødkilde   
UNI-login   
 
 


