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Billesborg IT-installation for Elever med Windows el. Mac 
Der vil være små forskelle i hvordan skærmbilleder ser ud på Mac og Windows. 

Link til Video om hvordan du gør: https://youtu.be/Vx8e6LC7HEM  

Opsæt Microsoft Office 365, Print & TxtAnalyser 
1. Installer Google Chrome og gør den til ’Standard browser’ 

a. Log på Google Chrome med en Google bruger 

b. Du kan oprette eleven til formålet, ex. ’Ole.Hansen@Gmail.com’ 

2. Forbind til printere i Google ved at trykke på printer links herunder 

a. StaldenBB,  

b. Kopirum  

3. Installer Microsoft Office 

a. Åben siden office.com 

b. Dit Microsoft bruger navn er: UniLogin@billesborgskolen.dk (ex. alfr1243@billesborgskolen.dk) 

c. I Uni-Login dialogboxen, log ind med Uni-Login brugernavn og kode (ex. alfr1243, wxg30yve) 

i. Du kan få Uni-Login af klasselæreren 

4. Installer TxtAnalyser 

a. TxtAnalyser er et sprogværktøj, der kan korrigere stavefejl og grammatiske fejl i realtid på dansk og 

engelsk 

b. Installer Chrome udvidelsen: TxtAnalyser ved at følge linket herunder 

https://chrome.google.com/webstore/detail/txtanalyser/aaengkeeajpfabihmmmnkjpogmfkahjo?hl=da  

c. Log på med Uni-Login 

5. Installer AppWriter 

a. AppWriter er et sprogværktøj til læse- og skrivestøtte. Med bl.a. oplæsning og stave hjælp. 

b. Installer Chrome udvidelsen: AppWriter ved at følge linket herunder 

c. https://chrome.google.com/webstore/detail/appwriter-cloud/lokadhdaghfjbmailhhenifjejpokche?hl=da 

d. Log på med Uni-Login 
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7, 8. & 9. Klasse - Installation af Word lokalt 
1. Hent Office 365 og installer lokalt på din PC eller Mac.  

a. Log på www.Office.com og vælg 'Installér Office'  
2. Start Word på din pc/mac,  

a. Vælg XML-formater 

b. Log på med Uni-Login.  
i. Office 365 Brugernavn = 'Uni-Login'@billesborgskolen.dk  

3. Kun windows: Installer Google Cloud Print 
a. https://tools.google.com/dlpage/cloudprintdriver  

4. Download og installer WordMat 
a. http://eduap.com/da/download-wordmat/.  
b. Vælg 'Start automatisk WordMat i baggrunden med Word'  

5. Download og installer App Writer til Word.  
a. Gå til siden http://aw.wizkids.dk 

b. Log på med Uni-Login,  
c. Tryk på dit navn i øverste højre hjørne,  
d. I bunden af siden vælger du rette platform (Windows el. Mac)  

i. Mac: Installation på Mac se video her: https://youtu.be/LUwE8M3OPLY  
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IT & Billesborg 
En del forældre har spurgt: ”Hvad skal jeg købe og hvad er nødvendigt til undervisning?” 

Jeg vil her give dig MIN vurdering og guide til hvad du KAN overveje at anskaffe til dit barn. 

Fra 0 til 4 bruger vi tablets.  
En Tablet kan være iPad eller Android. 

Det KUNNE være én af disse:  

- iPad 32 GB Wi-Fi (Sep. 2018, 2.400,-) 

- Lenovo Tab 10 tablet 16 GB WiFi (Sep. 2018, 800,-)  

Fra 5 til 9 bruger vi PC/Mac. 
Hvad bruger vi i undervisningen? 

- WiFi adgang til internettet 

- Chrome Internet browser 

- Udskrift til en S/H & Farveprinter 

- Microsoft Office 365 

- Enkelte andre programmer i ex. valgfag 

Hvad skal der til? 
Jeg bliver ind i mellem spurgt til hvad der specifikt kan bruges, da udvalget er STORT og sælgerne gerne vil sælge en 

masse… 

Vælg en enhed der er let, har SSD harddisk, 13”-15” skærm, WiFi, neopren cover.  

Windows/Mac? Det er helt op til dig selv. 

Det kunne være:  

- Lenovo Ideapad 320 15.6" bærbar computer (Sep. 2018, 3.500,-) 

- Lenovo Yoga 710 14" 2-i-1 PC - (Sep. 2018, 5.000,-) 

- MacBook Air (Sep. 2018, 8.000,-) 

Andre hint til anskaffelse 
Skal du ud og anskaffe en PC/Mac der kan lidt mere en basic, anbefaler jeg at du går efter disse grund 

konfigurationer: 

- CPU: Intel i5, eller i7 

- RAM: 4-8 GB 

- Disk: SSD 128 – 256GB 

- WiFi:  AC 

- OS: Windows 10 64Bit / OS X 

OG… 

Når du har købt en PC skal du SLETTE de programmer du ikke skal bruge. PC’ere leveres med en del pre-installeret 

software der sløver PC’en en hel del! Så få dem slettet inden i starter med at bruge PC’en.  

Jeg anbefaler at slette ALLE McAfee antivirus programmer & PDF programmer. Brug i stedet det der følger gratis 

med Windows 10.  

 

Hilsen 

Teddy Brask, IT-Vejleder, November 2018 


