Logga in i din e-post och i Google-drive
Du kan logga in via www.gmail.com. Länkar till e-posten finns även på skolans hemsida.

Fyll i det användarnamn du fått av skolan. Tänk på att det
hela din e-postadress som utgör användarnamnet.
Fyll sedan i ditt tillfälliga lösenord.
Om det inte fungerar, ta kontakt med skolans expedition.

Godkänn sedan villkoren för ditt nya konto
Du kommer att få en uppmaning om att byta detta så
fort du tryckt på logga in. Det lösenord du väljer måste
vara minst 8 tecken. Det får inte innehålla stora eller små
åäö ÅÄÖ och inte heller något + (plustecken).

Du är nu inne i din e-post.
För att skicka ett nytt mail klicka på SKRIV.
Gmail fungerar som vilken e-post tjänst som helst. Du kan skicka mail
med text, du kan bifoga bilder och dokument mm. Har du några
frågor kring hur din lärare använder mailen i undervisningen tar du
kontakt med denne direkt. Du kan också fråga IKT-pedagogen på
skolan.

Logga in i Google-drive
För att logga in i Google-drive klickar du på rutnätet uppe
till höger. Du får då upp en översikt av de ”appar” som
finns kopplade till ditt konto. Klicka sedan på ikonen som
kallas Drive.
Använder du webbläsaren Google-Chrome kan du skriva
drive i webbläsarens adressfönster och rycka på enter för
att komma till Drive med.

Detta är din Google-Drive!
Första gången du loggar in är den sannolikt
tom.
Kanske har din lärare delat ett dokument till
dig. Det hittar du i så fall i mappen
Delade med mig
Allt som du skapar i Google-drive sparas
under Min enhet automatiskt.

Här under Delade med Mig kan vi se att en lärare har delat kursdokument med
sin elev. Du måste själv fråga din lärare hur den gör och hur denne vill att du ska
lämna in dina uppgifter. För enklare ha koll på dina mappar som du får av
läraren kan du flytta den till enhet. Då får du allt samlat på ett ställe.,
Du flyttar mappen genom ett vänsterklick och sedan dra den till din enhet.

Om du undrar över hur du ska göra för att lämna in en uppgift i din kurs tar du kontakt med din
lärare!

