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Forløbet drejer sig om følgende:                 
Klassen skal på Lejrskole på Bornholm og for at gøre det mere vedkommende vil vi kontakte en klasse på Bornholm, som vi kan skrive sammen med og evt. besøge derovre.   
Hver enkelt elev skal derfor bl. a. have oprettet egen postkasse i Skolekom.

Mål for undervisningsforløbet:
Fagligt: Eleverne skal lære at skrive et brev med alt, hvad det indebærer. 
(Formaliteter som f. eks. dato, indledning, indhold, afslutning, hensyn til modtageren m.m.)
Derudover skal eleverne lære noget om, hvordan bornholmske børn lever til hverdag og fest.
     
IT-fagligt: 
Eleverne skal lære om postsystemet Skolekom.
		- Postsystemets opbygning
- Brugerid og logon (hvorfor og hvordan)
- Skrivebordets indretning
		- Sende og besvare meddelelser
		- Betydning og udfyldelse af ”rillerne”: Emne, Til og Cc
		- Lære at vedlægge bilag.
		- Slå chatten fra.
		- Ændre kodeord.
		- Skrive resume og kende betydningen heraf.
			 

På biblioteket råder skolen over 12 pc`er med skolekomadgang og i alt 20 med adgang til elevmapperne på skolens server.
Desuden er der adgang til Msworks 3.0 og  Write på de 16 instruktionspcér, samt Works 4.5 og Word 97 og Wordpad og Notebook på 4 multimediepcér.
Eleverne går i 4. Klasse. 
Det er selvfølgelig sådan, at eleverne har et generelt kendskab til en computers opbygning, hvilket de har opnået ved at bygge ”computeren som papmodel”
De kan på nuværende tidspunkt bruge tekstbehandlingsprogrammet Write, herunder gemme og hente fra egne mapper på skolens server. 
Hvad angår selve tekstformateringen er de stadigvæk nybegyndere.
Ud af de tyve elever er der 3-4 stykker, der har mailadgang derhjemme. Langt de fleste har førhen kun brugt computeren til enkle spil og lidt småtegneri.
Skolen har på biblioteket adgang til Skolekom i frikvartererne, så derfor har eleverne mulighed for at maile, 
Vi(lærerne) har i forvejen været på nettet, og fundet frem til diverse bornholmske skoler, som vi har mailet frem og tilbage med for at finde frem til  en egnet (beliggenhed bl. a.) og villig klasse.
Og så har vi selvfølgelig valgt en.
Den her oplysning har betydning for at forstå, at vores Invitation er elevernes ”invitation” til deres mailven.
Værktøjer: FirstClassClient i win 3.11 versionen, og Write/Word97      

En oversigt over forløbets faser:
Fase 1:	Samtale med eleverne om emnets formål ide.
Desuden i forbindelse med bestilling af adresser hvilke regler og konsekvenser der er  for det  navn, man opgiver/vælger.

Fase 2:	Bestilling og uddeling af Skolekomadresser.

Fase 3: 	Klassesamtale om ”Skolekom” sådan, at eleverne efterfølgende er helt klar på indholdet af vedlagte bilag (Hvordan – om Skolekom, der efterfølgende er tilgængelig for de elever, der har behov for en opfrisker.




Fase 4: 	Vi (lærerne) har i forvejen sat eleverne sammen efter aftale med venskabsklassens lærere, som vi selvfølgelig har kommunikeret med forinden
	Brevet skrives. Klassen har forinden talt om, hvad der står i et første brev til en penneven.  




Fremgangsmåde: Vi forestiller os derefter at begynde skriveprocessen og  direkte ved computeren. 

	I programstyringen (win.3,11) vælges skriveprogrammet Write.

Der oprettes et dokument med relevant navn (dokumentet gemmes i elevernes mapper på skolen server).
Der skrives, eleverne præsenterer sig selv osv. Eleverne retter/kommenterer breve parvis.
Brevene gemmes.
Derefter bruger de selvfølgelig Skolekom til at sende en ny meddelelse til deres respektive mailvenner, og vedlægge deres breve som bilag. 
Man kan også overveje en plan B afhængig af forløbet indtil nu.
Plan Bgår ud på kun at skrive en invitation i selve meddelelsen og altså ikke vedlægge et bilag, men vi synes, at vi i første omgang vil prøve med den udvidede.




                  
Eksempel på en invitation:
Hej Peter Kofoed
Som du måske ved skal jeg med vores klasse til Bornholm fra mandag d. 17. august 2000 til fredag d. 21.august.
Jeg  kunne godt tænke mig at få noget at vide om hvordan I har det, sådan til daglig, så derfor vil jeg gerne have en mailven og skrive med.
Jeg har vedlagt et bilag, hvor jeg fortæller noget om mig selv som jeg synes kunne være sjovt for dig at vide.
Kunne du tænke dig at skrive noget om dig selv, så ville jeg blive glad for det?

Hilsen 
Anders                   
                
   ************************************************************************************                
	Med venlig hilsen
	Team 4.A
Hvordan – om Skolekom <tilbage til ”bilag”>

Du har bestilt og fået en postkasse.
Du har fået en brugerID og et foreløbigt kodeord.
Du har dermed fået en emailadresse:jens.jørgensen@soeborgskole.dk

For at komme ind til dit postområde, hvorfra du blandt meget andet kan sende og modtage mail skal du bruge programmet.

1.	Åbn programmet (dobbeltklik på ikonet på skrivebordet).
2.	i øverste “rille” skriver du dit brugerID, læg mærke til store/små bogstaver.
3.	i nederste “rille” skriver du dit kodeord
	tryk login

Nu er du inde i DIT postområde.
********************************************
Der er nu 3 væsentlige ting, du skal ordne første gang, du er logget ind.

1.	Ændre din adgangskode.
For din egen og for andres skyld, så det er helt sikkert at det kun er dig, der har adgang.
	Forbindelse/Skift kodeord
	Skriv dit “gamle” kodeord i den øverste
	skriv dit ny!! i rille 2-IKKE æ, ø eller å eller mellemrum, gerne en blanding af tal og 	bogstaver.
	Opfind f. eks. en huskeregel:ospekos fra Ole sad på en knold og sang 86p1k87.
	skriv dit ny!! en gang til i rille 3.
	OK
	Filer/Exit
2.	Gå nu ind i dit postområde igen med dit ny kodeord(det gamle virker ikke mere)
For at andre i Skokom kan kende forskel på Per og Poul, kan Per og Poul skrive et Resume, der så er tilgængelig for alle”medlemmerne”.
	Det er en god ide, som jeg vil foreslå, du også gør, men det er ikke et must.
	Fil/Åbn/Resume
	I øverste rille th skriver du dit navn.
I det nederste felt kan du nu skrive kort om dig selv f. eks., at du er elev i 4.a på Søborg Skole i Gladsaxe kommune.
	Du kan så brodere videre en anden gang, der er altid adgang til Resume for ændringer.
3.	Programmet er udstyret med en chat-funktion.
	Den er slået til fra starten, så andre kan finde dig på en online-nu liste og kontakte dig.
	Det kan være irriterende, så her kan du slå funktionen fra.
	Rediger/Preferencer/Postkasse
	Sæt et “flueben” i ruden Accepterer ikke invitationer
	OK.

Du finder din indgående post under mailikonet.
Du sender mail ved
	Meddelelse/Ny meddelelse		<tilbage til ”bilag”>
 
Notater:
















