Til foresatte i Bærumskolen
Velkommen til Aschehoug Univers!
Aschehoug Univers er vår digitale læringsplattform hvor vi har samlet alle våre læremidler. Her finnes
innhold til alle fag og alle trinn. I tillegg til nye læremidler, utvikler vi funksjonalitet som brukerne
finner i Aschehoug Univers - blant annet et planleggingsverktøy med mulighet for å dele innhold med
elever og blant lærere, et rapporteringssystem for elevaktivitet og adaptive løsninger (blant annet i
matematikk).
Tilpasset opplæring
Lærer kan dele hele eller deler av læringsløp/aktiviteter/oppgaver med enkeltelever/grupper av
elever. Lærer kan lage egne planer i planleggingsverktøyet. Her kan man sette sammen innhold fra
Aschehoug Univers med eget innhold. Man kan dele planer med elevene / grupper av elever.
Elevene får:
•
•
•
•

Stor variasjon i ulike typer aktiviteter og oppgaver, også med tanke på nivå
Gjennomgående fokus på strategier
Stor variasjon i teksttyper og presentasjon av disse
Bildestøtte

Tverrfaglig innhold
Nederst på fagforsiden i alle fag finner du en tverrfaglig del. Her har vi samlet ressursene for 1. – 10.
trinn, som du kan bruke på tvers av alle fag. Her finner dere flere innholdspakker, blant annet til
arbeid med de overordnede temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati
og medborgerskap. Alt innholdet er knyttet til kompetansemål.
Universell utforming
Vi utvikler digitale læremidler som er gode å bruke for alle elever og lærere. Vi jobber derfor
kontinuerlig med universell utforming.
Aschehoug følger lovkravene i Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger og oppfyller de 35
suksesskriteriene i Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Du kan lese mer om
lovkravene på UU-tilsynets sider (åpnes i ny fane).
Tips til foresatte
Min side
På Min side finner elevene læremidlene i de forskjellige fagene, samt ukens arbeidsoppgaver som
lærerne har tildelt. Du som foresatt, må bruke barnets innlogging.

Man kan filtrere slik at man også kan se hvilke oppgaver elevene hadde uken før.
Lærerne legger inn ukens arbeidsoppgaver til sine fag, og deler planene med elevene.

De oppgavene læreren deler direkte med elevene, finner elevene som sine spesialoppdrag.

Man kan lett tilpasse innholdet til elevene ettersom alle elevene på barnetrinnet har tilgang til
læremidlene for 1. – 7. trinn, og elevene på ungdomstrinnet har tilgang til alle læremidlene for 8. –
10. trinn. Elevene kommer automatisk inn på det trinnet de er Feidetilknyttet når de logger seg på
Aunivers.no. Ved å gå inn på Endre mine fag og trinn kan lærer, foresatte, eller eleven selv, enkelt få
tilgang til innhold på andre trinn.

Lytt til våre podkaster
Utforsk er en podkast for alle som er engasjert i skole. Programleder og lærer Andreas inviterer
gjester i studio som utforsker det som rører seg i skolehverdagen. Temaer som skolevegring, gutter
og lesing, motivasjon, ADHD og mye mer blir diskutert. Lytt og lær!
Lytt også til episoden «Hvordan kan du som foresatt hjelpe barnet med lekser?» fra podkasten
Snakke matte med Asbjørn og Andreas. Bli inspirert til å hjelpe barnet ditt hjemme.

