Elevvejledning til brug af portfolio.
Inden du starter med at følge denne vejledning så overvej om du ikke kan få en af
dine klassekammerater til at hjælpe dig. Det er ofte den letteste måde at få det lavet
på.

1. Du skal starte med at åbne din ”onedrive” Det ser ud som nedenfor:

2. Du skal nu lave en mappe der hedder ”Flerfaglige forløb” Dette gøres ved at klikke på ”Ny” og
dernæst ”Mappe”.

3. Du skal nu modtage filen ”Portfoliomatrix” fra din lærer eller en af dine klassekammerater. Når du
åbner filen ser den ud som nedenfor. Henholdsvis s. 1 og s. 2.

4. Denne fil skal du gemme på din computer og navngive med dit navn og flerfaglig portfolio. F.eks.
”Astrid – flerfaglig portfolio”
5. Du skal nu uploade din fil i mappen du lavede lige før ”Flerfaglige forløb” Dette gøre ved at trykke
på ”Upload” og dernæst ”Filer”. Se nedenfor. Find filen på den computer og upload den.

6. Nu er pointen at du kan skrive i den og dele den med din lærer, som også kan give feedback i selve
filen.
a. Du deler filen med din lærer ved at lave et link til filen”Astrid – flerfagligt forløb”, som du
skal indsætte hvor din lærer angiver. Du laver et link på følgende måde. Start med at
markere din fil. Se nedenfor.

b. Tryk nu på ”Kopier link” se nedenfor.

c. Nu fremkommer dette billede og du skal endnu engang trykke ”kopiér” og du skal sikre dig
at personer fra Christianshavn kan få vist og redigere indholdet. Se billedet nedenfor.

d. Når du har trykke på ”Kopiér” se det ud som følgende og først nu er dit link klar til at blive
sat ind hvor din lærer anviser. Du skal nu bare trykke ”ctrl+v” hvor du ønsker linket sat ind.

