Till vårdnadshavare med barn i förskolan
-nu kan du använda Digital Pedagogik hemma!
Hej! Din förskola har skapat ett klasskonto på Digital Pedagogik.
Digital Pedagogik (digitalpedagogik.se) är en streamingtjänst som riktar sig mot förskola,
grundskola och andra utbildningar. Nu kan barn och föräldrar använda tjänsten genom ett
Klasskonto för barn som går i förskolan och grundskolan.
Digital Pedagogik är en tjänst från Mediapoolen, som är ett kommunalägt bolag. Att
använda tjänsten är därför kostnadsfritt för barn och personal i förskolan, grundskolan,
och vuxenutbildningar i kommuner som är anslutna.
Genom tjänsten kan ni strömma filmer, läsa e-böcker, och lyssna på både ljudböcker och
radioprogram, som är speciellt utvalda för elever och barn i skolan.
Bra att känna till är att det finns åldersbegränsning på kontot för filmer som innehåll våld,
sex m.m. som inte är lämpligt för yngre barn förutsatt att förskolans pedagoger har ställt in
detta.
Lösenord till klasskontot får du från din förskola. Ett klasskonto innebär att det är
förskolans konto som du loggar in på. Ett klasskonto är tidsbegränsat och pedagogerna
måste uppdatera kontot terminsvis. Om kontot slutar fungera efter sommaren kontakta
personalen på förskolan och be dem uppdatera kontot.
Kom-igång-tips!
1. Missa inte att det går att casta film från din dator eller mobil till teven.
2. Sökfältet har flera filter som gör att du kan söka på många olika sätt. Börja med att
välja om det är film eller e-böcker du vill se.
3. Det finns filmer på många olika språk.
4. Klicka på hjälp-sidan så får du en bra introduktion till Digital Pedagogik.
Gå till digitalpedagogik.se och klicka på Logga in som finns i menyn. Sedan väljer du att logga
in med Klasskonto. Där får du välja kommun, skola, klass (som läraren skapat) och lösenord.
Mediapoolen önskar er en härlig sommar!
LÖSENORD TILL KLASSKONTO: …………………………………………..
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