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Här loggar du in

Startsidan ser du bland annat dina olästa meddelanden samt din studieplan.

Manual till Novo

Starta din kurs
Klicka på kursnamnet direkt på startsidan (se pil) för att starta din kurs, eller klicka på fliken ”Mina kurser”.

Under ”Mina kurser” finns fyra undermenyer; Pågående-, Kommande-, Avbrutna och Slutförda kurser.
Det är också här under fliken ”Mina kurser” som du ser kursstartsdatum, kursslutsdatum och vem som är din webblärare.

Fliken mina kurser

Starta kursen
klicka här

Här ser du din
webblärare

Betygsmål
Kurs: Matematik 1b
Betygsmål

Välkommen till denna kurs! För att din lärare ska kunna ge dig rätt stöd under dina studier är det viktigt att han/hon får
ditt betygsmål, det vill säga det betyg du siktar mot att uppnå i kursen. Tänk efter en stund innan du väljer ditt betygsmål
eftersom du inte kan ändra det under studiernas gång. Du kan dock alltid nå högsta betyg oavsett vad du väljer.
För att läsa kursplanen med kursmål och betygskriterier på Skolverkets hemsida klickar du här.
Denna kurs, Matematik 1b MATMAT01b. Betygskriterierna hittar du om du klickar på länken i fältet ”Kurs”
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När du valt ditt betygsmål, då kommer allt som tillhör kursen upp; studieguider, uppdrag, testa dig själv osv.

I Kursforum kan du ha kontakt med din lärare och alla andra som läser samma kurs som du.

Novo
Din kurs indelad moduler. Och i varje modul kan det finnas uppdrag, studieguider, testa dig själv och prov.
Studieguide: i kursen motsvarar i stora drag vad läraren säger i en klassrumsutbildning. I studieguiderna lyfter vi fram
det som är viktigt och förklarar det som brukar uppfattas som svårt . Här kan det också finnas andra moment som extra
övningsuppgifter, instuderingsfrågor mm. Läs ALLTID studieguiden.
Testa dig Själv :är ett test för att själv testa dina kunskaper. Du kan göra om detta test flera gånger.
Prov Ett prov är tidsbestämt och du ser hur lång tid du har på dig när du klickar/startar provet.
Uppdrag uppgifter som ska skickas in till din webblärare. Tänk på att skicka in uppdragen i tid. Du kan självklart starta ett
uppdrag och sedan spara, för att sedan gå in senare och fortsätta med det. Glöm inte att spara regelbundet. Webblärarna
har 48 timmar (helgfri mån-fre) på sig att rätta uppdragen.

Muntlig Examination
Innan kursen är slut (mellan sista uppdraget och kursslutsdatum) ska en muntlig examination bokas med webbläraren. Den muntliga
examinationen ska helst göras innan kursslutsdatum.
För att boka en tid när halva tiden har gått så klickar du på länken ”Boka Examination” och där visas vilka bokningsbara tider som finns.
Länken ”boka examination” kommer upp först när du har gjort 60% av uppdragen samt att 50% av din studietid passerat.
OBS! Det går att inte boka en muntlig examination efter kursslutsdatum. Detta ska bokas i god tid innan kursslutsdatum.
Webbläraren skickar sen en länk som du kan klicka för att komma in i webbmötet (Adobe connect rum) som ska användas för examinationen.
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Support fliken
Under sista fliken ”Support” så finns en höger och en vänster del.
Den högra delen är information, som bara rör den kommunen som du tillhör.
Den vänstra delen finns allmän information, vanlig frågor mm. Längst ner på den vänstra sidan finns det korta
instruktionsfilmer för Novo. Titta gärna.
Information, som bara rör den kommunen som du tillhör.

Instruktionsfilmer

Kontakta webblärare
För att kontakta sin webblärare, görs detta smidigast genom att klicka på ”Mina meddelanden” och sedan ”Nytt
meddelande” och därefter skicka ett meddelande till läraren.

