Slik bruker du Lesemester på 1 - 2 - 3


Til foresatte som skal hjelpe barna med å bruke Lesemester.

1. Hvor bruker eleven Lesemester?
Lesemester kan du bruke på en datamaskin eller en iPad (ikke mobil).
Vi anbefaler Chrome eller Safari nettleser.
På iPad må du laste ned appen i App Store, for at lyden skal fungere.

2. Hvordan logger eleven på?
De fleste skoler har Feide-innlogging, lik alle andre tjenester de bruker. Dersom du ikke finner
kommunen din i Feide-innloggingen, hør med skolen. Brukernavn og passord får du fra skolen.

Datamaskin (ikke iPad):
Logg på hjemmesiden vår www.lesemester.no, velg LOGG INN øverst til høyre.
iPad:
Last ned/åpne appen. Logg inn med din bruker-ID.
Her ser du hvordan appen ser ut i App Store:

Lesemester er en digital lesetjeneste for barn og unge, som finnes i skole-versjon og for privatpersoner. Her finner du over 1300 bøker i ulike sjangre og på
ulike språk. Skole-versjonen legger til rette for at læreren skal få innsikt i lesingen til elevene, og kunne følge dem tett opp i sin utvikling. Dersom du ønsker
mer informasjon, les på hjemmesidene våre.

3. Hvordan leser jeg en bok?
1. Trykk på bibliotek.

2. Klikk på boken du vil lese, velg “Les denne boka”.

3. Trykk på den buede pilen for å lukke boken.

Andre viktige ting:
●
●
●

Quiz - For å få tilgang til quiz må eleven ha lest boken helt ferdig.
Varsler - Eleven kan få varslinger om nye quiz, leseutfordringer og nye lesevenner på den lille
bjellen øverst til høyre.
Hjelp gjerne eleven med å trykke rundt i bøkene, da det finnes ulike format der piler/menyvalg
finnes på litt ulike steder.

Lesemester er en digital lesetjeneste for barn og unge, som finnes i skole-versjon og for privatpersoner. Her finner du over 1300 bøker i ulike sjangre og på
ulike språk. Skole-versjonen legger til rette for at læreren skal få innsikt i lesingen til elevene, og kunne følge dem tett opp i sin utvikling. Dersom du ønsker
mer informasjon, les på hjemmesidene våre.

