30-21

www.khanacademy.org

Forelesninger på nett. Her kan du lære hva som helst
gratis

31-21

http://www.godskole.no/

Innholdet på disse nettsidene kan hjelpe skolen,
lærere og elever til nødvendig endring.

31-21

https://www.dubestemmer.no/

om personvern, nettvett og digital dømmekraft

33-21

www.funbrain.com

Her finnes utrolig masse ressurser for
engelsundervisning

34-21

www.moava.org

En samling med gratis ressurser for elever, lærere og
foresatte

35-21

www.geogebra.no

Fantastisk verktøy fra Nasjonalt senter for matematikk
i opplæringen

36-21

http://www.unicef.no/skole

37-21

http://www.dembra.no

Demokratisk beredskap mot rassisme og
antisemittisem

38-21

https://www.zygotebody.com/

Zygote Media Group, Inc. was founded in 1994 and
has been creating the world's leading 3D anatomical
products ever since.

39-21

www.skrivesenteret.no

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje
skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne.

40-21

www.viten.no

Gratis nettbaserte læringsressurser for
ungdomstrinnet og videregående skole.

41-21

https://www..denkulturelleskolesekken.
no

42-21

www.dyreposisjoner.no

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal
ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får
oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.
Ordningen er unik i verdenssammenheng.
Lag konto, logg inn og følg med hvor merkede dyr
beveger seg.

43-21

www.khm.uio.no

Litt om vikingetiden fra kulturhistorisk museum.
khm.uio.no anbefales også for andre temaer.

44-21

www.netteleven.no

En nettportal hvor elever og lærere på Internett lett
kan finne relevant øving og faktastoff.

45-21

www.nasa.gov

NASA har masse interessant stoff og bilder om
verdensrommet.

46-21

www.nrk.no/skole

Her finnes masse læringsressurser

47-21

https://blogg.nmbu.no/insektokologene/

Her får du vite alt mulig om insekter

48-21

https://www.nasjonalmuseet.no

Hjemmesiden til Nasjonalmuseet

49-21

http://dyrevern.no

Dyrevernalliansen arbeider for dyrene som trenger det
aller mest. Vi har fire hovedområder i vårt arbeid for
dyrene - landbruksdyr, pelsdyr, forsøksdyr og
oppdrettsfisk. I tillegg arbeider vi for styrket rettsvern
og et effektivt dyrepoliti for alle dyr.

50-21

NRK Skole – Lærerike programmer og
klipp

PÅ NRK-sidene finnes det utrolig mye stoff.

51-21

www.norgeshistorie.no

Fra steinalderen til i dag. Fortalt av fagfolk

52-21

www.naturfag.no

er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du
læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje
meir.

1-22

www.lektion.se/

Sveriges største nettsted for lærere.

2-22

http://www.theteachertoolkit.com/

Welcome to The Teacher Toolkit!
Engaging techniques for effective teaching

3-22

https://smartskole.no/

SMART deling av Notebookfiler!

4-22

https://ovttas.no/no

Samiske læringsressurser på nett

5-22

http://saamiblog.blogspot.com/

Denne uken er den samiske nasjonaldagen.

6-22

https://www.matematikksenteret.no/

Nasjonal senter for matematikk i opplæringen

7-22

https://sites.google.com/site/kittysoppg
aver/

Kittys oppgaver er en “gullgruve” for lærere!

8-22

http://aktivitetsbanken.no/

I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser,
treningsøkter og treningsperioder for en rekke
forskjellige idretter.

9-22

http://www.periodicvideos.com/

Lær det periodiske systemet ved hjelp av video

10-22

https://www.aktivitetsbanken.no

I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser,
treningsøkter og treningsperioder for en rekke
forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de
spesifikke idrettene har vi også mange generelle
øvelser som passer uavhengig av idrett. Les mer om
aktivitetsbanken

11-22

http://kreativundervisning.no/

Kreativ Undervisning sikter på å lage et sted hvor
lærere i alle klassetrinn kan komme å få inspirasjon
eller tips til en bedre undervisning.

12-22

https://www.esero.no

Ta verdensrommet inn i klasserommet. SERO Norway
er etablert for å hjelpe lærere med etterutdanning,
romfartsbaserte aktiviteter og prosjekter som er
spennende og givende for både elever og lærere.

13-22

https://www.frukt.no/

Opplysningskontoret for frukt og grønt

14-22

https://www.hl-senteret.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
er et forsknings-, dokumentasjons- og
formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre
folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne
samfunn.

15-22

www.nysgjerrigpermetoden.no

Norges forskningsråd står bak Nysgjerrigper, og har
tilbudet for å formidle forskning og vitenskap til barn
og unge.

16-22

www.statped.no/laringsressurs/

Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å
tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og
voksne har særlige opplæringsbehov.

17-22

www.gruble.net/

Spill deg til kunnskap og sett kunnskap på spill.

18-22

http://www.kronbladet.no/

Her kan du komma tett innpå plantar frå naturen vi
omgir oss med.

19-22

https://www.fn.no/Undervisning

Her finner du aktuelle og engasjerende aktiviteter og
undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i.

20-22

https://aldrimer22juli.no

Ressursside fra antirasistisk senter

21-22

https://www.miljolare.no/

Miljølare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig
utvikling.

22-22

www.bibliotek.info

Nettbasert bibliotekprogram for å holde styr på alt av
lærebøker, skjønnlitteratur, faglitteratur mm.

23-22

https://www.storylineonline.net/

24-22

www.kartiskolen.no

En meget nyttig ressurs for skolebruk.

