Office 365 - Oprettelse af en ”Blog” på en klasse/hold side

Oprettelse af blog på en klasse/hold side
Det er nemt og enkelt at oprette ekstra sider under en klasse eller hold side. En sådan underside kan bruges til
mange ting, f.eks. en Blog, men der er også mange andre muligheder.

Login som lærere, gå til den klasse/hold side du ønsker at lave en underside til. F.eks. ”9A”.
Gå til ”Tandhjulet” og vælge ”Webstedsindhold”, som vist her:

Her fremkommer nu en ny side, som vist her:
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Vælge ”+ nyt underordnet websted”
Hvis denne mulighede ikke er til stede så har du ikke de rigtige rettigheder, kontakt din lokal IT support eller den
ansvarlige for Office365 på din skole”

Herefter fremkommer denne dialog, som udfyldes som vist:
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Hermed oprettes en ”Blog” side under klasse siden, der ser således ud:

Kategorier mv. kan gøre med de links der er til højre under ”Blogværktøjer”
Så mangles der bare en link fra selv klasse/hold siden til ”Bloggen”, denne laves således.
Gå til klasse side hvor du har lavet ”Bloggen” klik på ”Rediger Links”:

Vælg ”+ link”:
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Og denne dialog fremkommer:

Giv linket et navn, f.eks. ”Klasseblog” (Tip: Undgå at benytte årgang f.eks. 9A i link navnet hvis du ikke vil rette det
hvert år.)
Adressen laves ved at kikke på siden URL, som vist på billedet efterfulgt at navnet på ”bloggen”.
Herefter har klasse/Hold siden den nye funktionalitet.
Hvis du/i få gode ideer til undersider eller ønsker at klasse sider automatisk laves på en bestemt måde, så kontakt os.
Så kan vi automatisere dette også.
God fornøjelse med din nye ”Klasseblog”
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