
Skolegang i en coronatid – hvordan hjælper vi lærerne? 

Hos Gyldendal har vi lagt os i selen for at hjælpe lærerne til at gennemføre den bedst mulige 
undervisning under skolelukningen. 
Vores prioritering, og dermed fokus, er på lærerens rolle og mulighed for i videst muligt 
omfang at kunne fortsætte undervisningen og den progression, som i dagligdagen sikrer 
elevernes læring og trivsel. 
  
Vores digitale materialer spænder vidt. Derfor tilbyder vi 
lærerne et overblik over alle de tilgængelige materialer som 
helhed på fagportaler.gyldendal.dk. Og på den enkelte 
portal har vi udvidet den i forvejen rigt informerede 
lærervejledning med anvisninger til materialer i portalen, 
som er særligt velegnet til fjernundervisning, se 
”Fjernundervisning” under lærerfanen på den enkelte 
fagportal. 
  
Ud over fagportaler har vi stillet en lang række andre, 
relevante didaktiserede digitale materialer til rådighed i 
form af websites og webprøver.  
Her findes bl.a. læsning (bl.a. Læs Løs og Frilæsning.dk), skrivning (bl.a. Skriftlig fremstilling), 
matematiktræning (KvikMat) og sprogtræning (bl.a. In English Please), alt tillige samlet her: 
fagportaler.gyldendal.dk. 
Under webprøver findes prøver indenfor dansk, matematik, engelsk og naturfag  - se 
fagportaler.gyldendal.dk/webproever. 
  
På fagportalen til dansk udskoling (dansk.gyldendal.dk) har vi yderligere udvidet med 
”Dagens opgave”, som er færdigformede opgaver, som også kan tilgås direkte af eleverne, 
og på vores website til matematiktræning, KvikMat (kvikmat.gyldendal.dk), ligger der frit 
tilgængelige daglige træningssæt som supplement til lærerens mulighed for selv at 
sammensætte træningssæt. 
  

Vi forsøger løbende at holde lærerne opdateret med 
mulighederne via nyhedsmails og opslag på sociale kanaler. 
  
Endelig tilbyder vi at komme ud på skolerne og præsentere 
materialer virtuelt via Microsoft teams (og man behøver ikke 
at have Microsoft for at kunne benytte sig af denne 
mulighed.) Kontakt mig gerne for mere information. 
  
Vi arbejder løbende videre med at udvide disse tilbud til 
lærerne, nu vi ser ind i en længere periode, hvor skolerne er 
lukket. 

 
 

 

https://fagportaler.gyldendal.dk/
https://laesloes.gyldendal.dk/
https://frilaesning.dk/?utm_medium=kunder&utm_source=GYLDENDAL%20A%2FS
https://skriftligfremstilling.gyldendal.dk/
https://kvikmat.gyldendal.dk/
https://inenglishplease.dk/?utm_medium=kunder&utm_source=GYLDENDAL%20A%2FS
https://fagportaler.gyldendal.dk/
https://fagportaler.gyldendal.dk/webproever
https://dansk.gyldendal.dk/
https://kvikmat.gyldendal.dk/

