Vejledning lærer

SUNSHINE LIBRARY Bookroom

Sådan fungerer monitoreringsværktøjet
SET FRA ELEVENS SIDE
1. E
 leven har adgang til at læse alle de bøger,
som læreren har givet adgang til (I Kom godt
i gang – Lærer kan du se, hvordan du giver
eleverne adgang til bøgerne).
 år eleven er logget ind, kan han se forsiden på de
N
bøger, han har adgang til. De bøger han har læst og
besvaret opgaver til markeres med en gul streg.
E leven i eksemplet har læst tre bøger: Baby’s
Breakfast, Wonderful Ears og Cloud, Rain and
Fog. Den korte gule streg under Cloud,Rain and Fog
markerer, at eleven endnu ikke har gennemført alle de
aktiviteter, som hører til bogen.

2. N
 år eleven klikker på Notifications i øverste
linje, ser han dette billede.


3.

 vis han herefter klikker på View Work,
H
kan han med det samme se hvilke bøger han
har læst, hvilke opgaver han har besvaret og
rigtigheden i besvarelserne.
 vis læreren senere kommenterer elevens arbejde, så
H
kan kommentarerne også ses her.
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SET FRA LÆRERENS SIDE
1. D
 u skal klikke på View Work ud
for elevens navn

2. Her kan du af oversigten se:
• hvilke bøger eleven har læst
• hvornår de er læst
• hvis eleven har sat tid på læsning af bogen, kan
du se, hvor lang tid han har brugt på læsningen
• hvilke opgaver han har besvaret
• rigtighedsprocenten for hver opgave
Når du klikker på højttaleren i højre side, har du
adgang til at høre elevens oplæsning af bogen
(jf. pkt. 4)

3. N
 år du klikker på View details under hver aktivitet, kan du se hvordan, eleven har
besvaret hver enkelt opgave. Til skriveopgaven har du mulighed for at kommentere
og give ”karakter” (fra 1-5).
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4. Fra denne side har du mulighed for at:
• høre elevens oplæsning
• s krive kommentarer til eleven
•b
 eregne læserigtighed
• analysere læsefejl i Running Record Sheet –
læs evt. om dette i Sådan bruger du Record
Sheet

5. H
 vis du tæller læsefejl (dvs. alle de ord som ikke bliver læst nøjagtig
som de står på linjen), så bliver læserigtigheden automatisk beregnet.
	Du kan skrive kommentarer til eleven i kommentarfeltet.
I pkt. 6 kan du se hvordan det ser ud fra elevens side.

6. Lærerens kommentarer set fra elevens side.

