
 

Kom i gang med SKILLS Ressursbank!
Vi veileder deg steg for steg!



 

SKILLS ressursbanker - en kort innføring

Ressursbank Elev
Ressursbanken er gratis og åpen for alle. I Ressursbank Elev finner du:

 • Interaktive oppgaver 
 • Lydfiler til alle tekstene i boka 
 • Illustrasjoner fra boka
 • Egenvurderingsskjema til hvert kapittel
 • Filmer som illustrerer muntlige ferdigheter

• Basic SKILLS

Ressursbank Lærer
Ressursbanken er gratis, men krever innlogging.  Alt som finnes i Ressursbank Elev 
ser du også når du logger på som lærer. I tillegg får du tilgang til følgende:

“General Resources”
 • Årsplaner
 • Fasit
         • Skjema for fagsamtaler
 • Underveisvurdering
 • Tips til å få i gang muntlig kommunikasjon
 • Arbeidsark til lytteøvelser - generelt
 • “How to use SKILLS” - film
 • Oversikt over dialekter og aksenter
 • Oversikt over innhold i Basic SKILLS

Under hvert “Chapter” 
 • “Listening exercises” som inneholder:

  • Sound File 
  • Manuscript
  • Worksheet 
  • Key 

 • “Improve Your Skills” som inneholder
  • “Test Your Skills” (prøveforslag)
  • Assessment Form

SKILLS Ressursbank inneholder ressurser knyttet til læreverket SKILLS. 

Hva betyr ikonene i Ressursbank?

Bilde

Word-dokument

Oppgave

Basic SKILLS

Film

Lydfil

Kun tilgjengelig for lærer

Hva er Basic SKILLS?

BASIC SKILLS er intensivkurs for elever som 
ikke har det språklige grunnlaget som læreplan 
og eksamen forutsetter. 

For hvert av bokens tekstoppslag finner du et 
tilhørende opplegg med tekster, lydfiler, opp-
gaver og tester for nettopp denne gruppen. Her 
øves grunnleggende språkstrukturer og ordfor-
råd med utgangspunkt i det samme temaet som 
boken tar for seg. 



www.gyldendal.no/skills

Dette er SKILLS hovedside. Her kan du velge ditt utdanningsprogram. 
Dersom du allerede har brukernavn og passord fra Gyldendal, kan du logge inn 
direkte øverst til høyre.

 

TILGANG

Klikk på Ressursbank Lærer for å gå inn i ressursbanken.
Her kan du logge inn eller bestille tilgang.

Lærertilgangen vil gjelde for Ressursbank Lærer til alle de syv SKILLS-titlene.



TIPS TIL NAVIGERING

 

Når du er logget inn som lærer, står det “lærervisning” øverst til høyre. I tillegg 
vises et lite “lærer-ikon” ved siden av enkelte filnavn. Det markerer at dette inn-
holdet kun er tilgjengelig for lærer. Resten er tilgjengelig for elevene også.

LæRERVISNING

Logg inn for lærervisning

Dette innholdet er kun tilgjengelig 
for lærer

Du er nå logget inn som lærer



 

FINN FREM

Sorter på kapittel og tekstittel

Til venstre i skjermbildet finner du alle kapitlene. Klikk på kapittel, så kommer alt materi-
ale til dette kapitlet i en liste til høyre. Om du klikker på “+” ved siden av kapitlet, ekspan-
deres listen og du kan velge hvilken tekst i boka du ønsker å se materiale fra.  

NB! Husk at mye nyttig materiale til lærere finnes under det øverste “kapitlet” General 
resources.

Sorter på innholdstype eller fritekst

Til høyre i bilde er en nedtrekks-gardin der du kan velge innholdstype.
Du kan også søke i fritekstfeltet.

Alt innhold er sortert alfabetisk. For å finne raskt frem kan du sortere på kapittel, type innhold eller fritekst.

Kapittel + - Ikon for å ekspandere Teksttittel Innholdstype

4
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5

321 54

1 2

3

4 5



Dele innhold - som lenker eller i Smart time

Når du er logget inn, vil alle elementer i ressursbanken få et dele-ikon         .  Du kan 
du velge om du vil dele innholdet i en Smart time, eller om du vil kopiere lenken og 
dele det via It´s Learning/Fronter, e-post, eller annet.

 

DEL INNHOLD

 

NB! Passord-beskyttet innhold kan kun deles med andre som har tilgang. Sender du 
lenke til Smart time til dine elever, kan de kun se det innholdet som de selv har tilgang 
til. Innhold som er skjult for elever bør du først laste ned til din maskin, så lagre lokalt 
og deretter sette inn i Smart Time, dele eller videresende.



 

OM SKILLS

SKILLS finnes som papirbok og som digital bok - Smartbok.
I tillegg finnes det en ressursbank.
 
Velger skolen papirbok til elevene sine, vil elevene finne ekstra ressurser i 
Ressursbank Elev.

Velger skolen Smartbok til elevene, vil de samme ressursene finnes inne i Smartboka.
 
Uavhengig av hvilken løsning skolen velger for elevene, anbefaler vi at lærer bruker 
ressursene i Ressursbank Lærer.
 
Har skolen valgt papirbok til elevene vil det likevel være nyttig med en Smartbok til 
lærer. Smartbok kan benyttes på prosjektor og samler elevenes oppmerksomhet om 
boka på lerretet.

Mange lærere opplever at Smartbok er godt egnet for elever med spesielle behov.
Les mer om Smartbok på www.smartbok.no

KONTAKT

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt!

Mvh
Kaja Olavsdatter Bottolfsletten (redaktør)
kaja.bottolfsletten@gyldendal.no

Kari Anne Gjesdal Arnkværn (redaktør)
kari.anne.arnkvaern@gyldendal.no

David Wamstad (markedskonsulent)
david.wamstad@gyldendal.no

SKOLEBESØK

Dersom du ønsker en presentasjon av Skills, kommer vi gjerne på besøk til skolen din. 
Ta kontakt, så forsøker vi å finne en dato som kan passe for alle. 
Skolebesøk er kostnadsfritt for skolen.


