Svenskt Skolfoto XL

När du har öppnat appen så håller
du fingret mot skärmen. Då kommer
det här verktygsfältet upp.

Börja med att trycka på det gröna
knappen. Här lägger du in ditt
schema.

Här redigerar du
lektionsblocken och delar med
andra.
Här lägger du in påminnelser
om uppgifter och du kan även
lägga in kort på uppgifter samt
röstinspelningar.

Här skriver du i namnet på ämnet
eller kursen.
Här skriver du i namnet på salen.
Välj färg på blocken för det här
ämnet.
Spara.

Tryck sedan på ämnet du har lagt till
på schemat och välj den gula
knappen i verktygsfältet för att
redigera.
Nu kan du välja att duplicera blocket
om det förekommer fler lektioner i
ämnet under veckan.
Spara.
Flytta sedan blocken till rätt dag och
tid. Vill du ändra tiden på en lektion
så tryck på lektionen.

Vill du lägga till en uppgift som du
ska göra så tryck på en lektion i det
ämne du ska göra uppgiften i.
När verktygsfältet kommer upp ska
du trycka på den röda knappen.
Skriv in ämne, beskrivning av uppgift
och när den ska vara klar.
Du kan också lägga in tidpunkt för
påminnelse om uppgiften.
Du kan lägga till bild på uppgiften
som du tar med mobilen och du kan
även lägga in röstmemo.
Glöm inte att spara.

Här kan man se hur lång tid det är
kvar av pågående lektion.
När du trycker på klockan kommer
det fram en timer som räknar ner
tiden.

Om du vill flytta en lektion håller du
fingret på lektionen du vill flytta och
välj sedan den blåa knappen i
verktygsfältet. Nu kan du flytta
lektionen.

Det räcker om en person gör ett
schema för klassen för att man kan
dela med sig till andra genom att ni
går in på ”Ta emot”.
Den som ska dela med sig håller
fingret på det vita fältet i schemat
och trycker på den gula knappen.
Välj sedan ”Dela med…..

