
Apple Education 

Kom i gang med  
Skolearbeid

Med Skolearbeid-appen kan lærere enkelt tilordne alt fra arbeidsark til aktiviteter i læringsapper, 
se elevfremdrift og samarbeide med elever i sanntid. Fullfør trinnene nedenfor for å få lærere 
og elever i gang med Skolearbeid:

1. Registrer deg i eller oppgrader til Apple School Manager. 
Apple School Manager er en enkel, nettbasert portal der IT-administratorer kan administrere brukere, enheter og innhold.  
Du kan opprette administrerte Apple ID-er, konfigurere enheter, laste ned apper og bøker og utstyre lærerne med 
verktøyene de trenger for å undervise på en engasjerende måte – alt fra ett sted. Finn ut hvordan du registrerer deg eller  
opgraderer til Apple School Manager. 

2. Konfigurer kontoer for lærere og elever. 
Med Apple School Manager kan du raskt opprette kontoer for å gi elever tilgang til Skolearbeid og andre viktige Apple-tjenester 
– sammen med 200 GB gratis lagringsplass i iCloud – samtidig som personvernet ivaretas på skole- og skolekretsnivå.  
Tips: Når du kobler Apple School Manager til skolens Microsoft Azure Active Directory for forent autentisering, kan elever og 
lærere bruke sin gjeldende påloggingsinformasjon til å logge på. Finn ut mer om å opprette kontoer med forent autentisering, 
integrering med skolens informasjonssystem (SIS) eller SFTP (Secure File Transfer Protocol). 

3. Konfigurer klasser for Skolearbeid. 
Det opprettes automatisk Skolearbeid-klasser for klasser som er inkluderte i SIS- eller SFTP-tilkoblinger. Disse oppdateres 
også automatisk etter hvert som elever begynner og slutter i klasser. Du kan også gi lærere tillatelse til å legge til, redigere 
og slette sine egne klasser i Skolearbeid ved å aktivere tillatelsen for å legge til, redigere og slette klasser for instruktørrollen 
i Apple School Manager. 

4. Last ned Skolearbeid-appen under Apper og bøker i Apple School Manager. 
Apple School Manager og MDM fungerer sammen, slik at du kan få applisenser i store kvanta. Sørg for at enhetene er 
oppdatert til iPadOS 13.5 eller nyere før du tilordner og installerer Skolearbeid på lærernes og elevenes enheter eksternt. 
Finn ut mer om Apper og bøker i Apple School Manager. 

5. Aktiver student- og elevframdrift for skolen i Apple School Manager. 
Instruktører kan se hvordan elevene ligger an på tilordnede oppgaver, i alle ClassKit-kompatible apper, når funksjonen for 
elevfremdrift er aktivert i Skolearbeid. Du kan fremdeles bruke Skolearbeid, selv om du ikke aktiverer denne funksjonen.  
Tips: Se etter merket Fungerer med Skolearbeid i Apper og bøker-delen i Apple School Manager for å finne ClassKit-kompatible 
apper som støtter funksjonen for elevfremdrift i Skolearbeid. Finn ut hvordan du aktiverer student- og elevframdrift. 

Gå til Kundestøtte for utdanning for å se flere ressurser om hvordan du kommer i gang.
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https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/enroll-in-apple-school-manager-apd402206497/web
https://support.apple.com/HT206960
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/intro-to-federated-authentication-apdb19317543/web
https://support.apple.com/HT207409
https://support.apple.com/HT207029
https://support.apple.com/guide/schoolwork-teacher/create-edit-and-delete-classes-phx1dfe1cd64/ios
https://support.apple.com/guide/schoolwork-teacher/create-edit-and-delete-classes-phx1dfe1cd64/ios
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/tes7a253ee20/web
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/apde19b23f7f/web
https://help.apple.com/schoolmanager/#/asm921383508
https://support.apple.com/guide/apple-school-manager/asm921383508/web
https://support.apple.com/no-no/education
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