
Introduktion til Officepakken og 
Ibiblioteket



Hvad vil jeg præsentere? 

HVORFOR SKAL JEG BRUGE OFFICE?

OFFICEPAKKENS INDHOLD

ONEDRIVE

ONENOTE

TEAMS

TIPS TIL STYRING AF NOTIFIKATIONER

IBIBLIOTEKET



Hvordan får jeg adgang til i Office 365-pakken og 
andre IT-programmer på skolen? 

• På elevsiden er der en 
mængde gode IT- guides: 

• At hente Office 365: 
https://elev.birke-
gym.dk/office-365/

• At hente Teams: 
https://elev.birke-
gym.dk/microsoft-teams/

https://elev.birke-gym.dk/office-365/
https://elev.birke-gym.dk/microsoft-teams/


Hvorfor skal jeg bruge Officepakken? 

• De vigtigste studieredskaber (udover fagspecikke som f.eks. 
Logger Pro)

• Gør det nemt at strukturere viden fra undervisningen og 
dermed huske den. 

• Gør det nemt at samarbejde med klassekammerater og andre 
BG-elever

• Beskytter dine data, mens du går på skolen. 



Onedrive

• Giver dig lagerplads i skyen (frigør plads på computeren)
• Opret Worddokumenter, PowerPointpræsentationer, Excelark og del 

dem med hinanden med et link – eller gennem Teams (kommer 
senere). 

• Er du logget på dit Onedrive, vil dine dokumenter automatisk blive 
gemt i skyen – og du slipper for at huske at trykke ”gem”. 

• Log on det samme til alle office-tjenester: 
• Det er dit unilogin-brugernavn efterfulgt af @stud.birke-gym.dk. 

Koden er Birke123 første gang du logger ind – lav det om til en 
personlig kode, som er den samme som til Lectio. 



Onenote

• Et godt redskab til at organisere dine noter
• Lav allerede nu mapper til dine fag som ”sektioner”.
• Integrer løbende powerpoints, billeder, lydklip og andre filer, så 

du ved, hvor du kan finde dem igen.  



Teams

• Brug Teams som samarbejdsredskab (socialt medie til skolearbejdet)
• Godt til at komme i hurtig kontakt med IT
• Kan bruges til virtuel undervisning (som I nok kan huske). 
• Men videoopkald er under alle omstændigheder gode til:

• Gruppeprojekter, hvor I sidder derhjemme. Skriv sammen i et dokument (som 
google docs – bare med bedre datasikkerhed) på lang afstand. 

• At komme i kontakt med hinanden, hvis I sidder spredt på skolen. 
• Individuelle samtaler med dine lærere.
• Vejledningssessioner 
• O.m.a. 



Undervisningsmaterialer - IBøger

• På BG har vi både almindelige bøger og iBøger.
• Jeres lærere vil selvfølgelig fortælle jer, hvilke bøger I skal bruge i et 

bestemt fag. 
• Bruger I Ibøger skal I kunne logge ind i Systimes Ibibliotek. 
• Gå på https://konto.systime.dk/ og opret jer som bruger. I skal logge ind 

med jeres uni log in. 
• Tjek af som elev på Birkerød Gymnasium og jeres skoleform (stx eller HF)
• I kan bruge alle bøgerne helt gratis – f.eks. ved store skriftlige opgaver.
• Vær opmærksom på at bruge overstregningsfunktionerne og 

notatfunktionerne. 
• Bogmærk f.eks. Håndbog til dansk

https://konto.systime.dk/


Et sidste tip

• Det kan være svært at undgå at blive distraheret af sociale medier, når du 
er i skole.

• Derfor stiller vi krav om, at du sætter dig ind i, hvordan du styrer dine 
notifikationer på din computer og telefon. 

• Du bør slå ”Forstyr ikke” til:
• I bestemte tidsrum (skoletiden)
• Særligt for apps, som du ved vil være et problem. 

Brug pauserne til at tjekke ind med dine venner og familie – ikke undervisningstiden!



Spørgsmål? 

• Kontakt meget gerne IT-kontoret!
• IT bor i B11,5
• De er vældig hurtige, hvis du skriver til dem i teamet 

Elever IT hjælp– eller i en chatbesked - så kan du også 
dele din skærm i et videoopkald. 

• Men de kan også kontaktes gennem Lectio
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