Bestilling af undervisningsmateriale

Du kan som mentor bestille undervisningsmateriale til dit arbejde med dit mentorbarn gratis på Lær for Livets
hjemmeside. Før du bestiller materialer, foreslår vi, at du afholder et par møder med mentorbarnet, hvor du
fornemmer barnets niveau. Her kan du eksempelvis bruge Alineas Elevunivers. Efter du har fornemmet
mentorbarnets niveau, kan du bestille de bøger, der passer bedst. Det er kun muligt at bestille 4 bøger ad
gangen.
Gå til: https://laerforlivet.dk/mentorer/log-ind/. Start med at logge ind med dit ’mentor login’, som er:
Mentor123!
Derefter finder du i venstre side ’Adgang til Alineas Elevunivers’, ved at klikke derpå vil du få adgang til koderne,
som du kan bruge på Alineas Elevunivers.

Guide til hjemmesiden:
1. Gå ind på Lær for Livets hjemmeside: https://laerforlivet.dk/mentorer/bestilling-af-materialer/
2. Nu følger du 6 punkter som er under ”du gør følgende”
3. Under punkt 1 skal du vælge hvilken type af undervisningsmateriale du er interesseret i.
4. Under punkt 2 skal du vælge hvilket klassetrin undervisningsmaterialet skal være på. Bemærk at hvis
du under type af materialer har valgt inspirationsmateriale, har du ikke mulighed for at vælge
klassetrin.
5. Under punkt 3 kan du se alle de undervisningsmaterialer vi har til rådighed på det pågældende
klassetrin du har valgt. Du vælger bogen/hæftet ved at klikke i den lille firkant til venstre for
undervisningsmaterialet. Du kan vælge flere undervisningsmaterialer, men husk det maksimalt er 4
om året.
6. Under punkt 4 skal du udfylde dine kontaktoplysninger.
7. Under punkt 5 skal du klikke på den grønne knap nede i højre hjørne hvor der står Bestil materialer.
Det kan godt tage lidt tid fra du har klikket til den registrerer det, så det er vigtig at du er tålmodig, og
vente til du ser teksten ”Vi forventer at afsende din ordre indenfor en uge”. Når du ser denne tekst,
er din ordre afgivet.

