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Skolen fra Cappelen Damm inneholder motiverende innhold til alle kompetansemål i ny læreplan i grunnskolen, 1.-10. trinn. Faginnholdet som presenteres for
elevene er knyttet til trinnet de tilhører. Læreren har mulighet til å tilpasse innholdet til den enkelte elev.
Innholdet læreren tildeler vises under "Fra lærer" på elevens side.

Skolen fra Cappelen Damm er svært elev-vennlig. Alt innhold er strukturert i temaer og læringsstier som har lik
oppbygning. Selve innholdet er variert og åpner for undring, refleksjon og dybdelæring.
Læringsstiene består av forklaringfilmer, lesetekster, serier, podcaster og mange ulike øverom der elevene kan tilegne seg kompetanse og øve på alle de
grunnleggende ferdigheter.
Her vil også eleven få mulighet til å være kreativ i skaping av egne tekster, bilder, lyd og filmer i prosjektverktøyet.
Fagtekstene og bøkene har lydstøtte i form av en profesjonell fortellerstemme som bidrar til en god leseopplevelse. Fagbegreper i lesetekstene er merket ut og
begrepsforklares som vist i teksten nedenfor. I tillegg har elevene tilgang til Cappelen Damms sine skoleordbøker på flere språk.

Cappelen Damm jobber kontinuerlig for å møte nasjonale krav til universell utforming. Dette betyr for eksempel at man skal kunne benytte tastaturnavigering og
at innholdet har responsivt design og kan benyttes med lesestøtteprogram.
Vi henter all personinformasjon fra FEIDE, som er en nasjonal løsning for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.
Les mer om FEIDE her http://innsyn.feide.no
Du kan støtte ditt barns læring på følgende måte :
1. Snakk med eleven om hva de har jobbet med på skolen. Still åpne spørsmål og vis interesse for barnets læringsarbeid.
2. Spør om barnet har lyst til å vise frem noen av sine læringsreiser. Barnet kan logge seg inn på skolen.cdu.no og vise hva de har fått tildelt fra lærere i en
personlig ukeplan som gjelder for innholdet inne i tjenesten. De fleste skoler bruker flere ressurser og da kan det være at den fullstendige lekseplanen
presenteres via et annet medium. Eks.: Showbie, Google classroom.
3. Via menyvalget har barnet en oversikt over alle prosjekter, prøver, innstillinger og hvilke tilbakemeldinger de har fått fra sine lærere.
4. Elevene kan laste ned og ta vare på egne produksjoner.

