
Välkommen till

en kortfattad beskrivning



Det här är Folkbildningsnätet

Folkbildningsnätet är en plattform/nätverk för folkbildningen i Sverige och används av både
folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningsnätet består av tre delar, konferenssystemet, pedagogiska resurser och
folkbildningsnätets sociala medier.

Konferenssystemet är bra för att skapa virtuella mötesplatser, klassrum för distanskurser ock
liknande. Här finns också verktyg för att skapa enkla webbsidor och bloggar.

Pedagogiska resurser består av flera delar. Här hittar man användbara verktyg som Video-
maten, Mina resurser, webbvideo/videokonferenser, digitala studiematerial, alla program från
UR och mycket annat.

Folkbildningsnätets sociala medier är ett helt webbaserat system för att skapa mötesplatser
och forum av olika slag.
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Konferenssystemet

När man loggar in på Folkbildningsnätet kommer man till konferenssystemet och
Folkbildningsnätets skrivbord.

Alla som har ett konto på Folkbildningsnätet (FBN) får automatiskt en e-postadress och en
brevlåda.
Brevlådan hittar man längst upp till vänster på skrivbordet.

Det bästa sättet att lära sig om FBN är att dubbelklicka på ikonen F-näts-info.
Där hittar man all information man behöver.
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Här kan man skapa sin egen kalender

och lägga upp sina kontakter.

Här hittar man också verktyget för att skapa enkla webbsidor och bloggar.

Vill du veta mer om Folkbildningsnätet och vad som finns i konferenssystemet är det bara att
dubbelklicka på de olika ikonerna.

På skrivbordet hittar du också en länk till de pedagogiska resurserna.
Dubbelklicka på ikonen Resurssidorna
och  sedan på den här ikonen.

Pedagogiska resurser

När du kommer in på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser ser det ut som på bilden
ovan.
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Du kan börja med att klicka på de svarta markeringarna som du ser vid de röda pilarna för ta
en snabb orientering.

Här går du vidare för att botanisera i allt som finns under pedagogiska resurser.

Börja med att klicka på Ämnen.

Här hittar du ett antal kategorier och genom
att klicka på en kategori får du fram alla ämnen
som finns under den kategorin.

Klicka sedan på Media & IT.
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Nu får du upp en meny med alla ämnen som finns under
kategorin Media & IT.
Fortsätt nu med att klicka på det ämne du vill veta mer
om.

Om du t.ex. klickar på Bildbehandling får du upp allt som
finns samlat där.

Nu kan du se att det finns 17 lärobjekt, 1 studiematerial och 1 program från UR.
Nu är det bara att klicka sig vidare.
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Du gör precis på samma sätt när du vill
botanisera bland Teman, Studiematerial
och Webbsändningar.

Under Tjänster hittar du bl.a. verktygen för
Webbvideo/Videokonferens och Videomaten.

Under Mina resurser hittar du verktyget för att skapa länksamlingar och varje länksamling får
en unik webbadress som gör det enkelt att dela med sig.

Under Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser hittar du också
nättidningen re:flex.

Du kommer åt det mesta av det som finns på Pedagogiska
resurser utan att vara inloggad, men för några av funktionerna
krävs det att du loggar in. Du gör det med samma användarID
och lösenord som för Folkbildningsnätet.
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På Folkbildningsnätets skrivbord hittar du en ikon
för Folkbildningsnätets Sociala medier.

Dubbelklicka på den för att besöka de sociala medierna (SM Folkbildning).

SM Folkbildning består av ett stort antal
Communities med varierande inriktning.

Det finns en speciell handledning för hur du skapar och använder Communities i
på SM Folkbildning.

Du hittar den här:

Gå in på www.folkbildning.net och klicka vid den röda pilen.

Klicka sedan på
Skapa och dela communities.
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