
Välkomna till NE!

Mitt namn är Hanna Alenius och jag jobbar med utbildning på NE. Jag har glädjen att
välkomna er till NE360. Sedan våren 2022 har alla pedagoger och elever tillgång till NE:s
kunskapstjänster och läromedel!

Under våren kommer vi att hålla digitala utbildningar/workshops som är öppna för alla
pedagoger i kommunen.

Under det första tillfället ligger fokus på att komma igång med läromedlen. Vi går bland
annat igenom de tre viktigaste stegen för att komma igång med användningen av
läromedlen tillsammans med eleverna. Har du inte tidigare jobbat med NE:s läromedel eller
vill repetera grunderna i användningen rekommenderas detta tillfälle för dig. Workshop och
frågestund ingår. Välj det datum som passar dig bäst.

Senare kommer nya utbildningstillfällen att erbjudas, då fokus kommer att ligga på
funktioner och fördjupning i läromedlen. Vi tittar då närmare på läromedlens upplägg,
funktionalitet och pedagogiska möjligheter. Tips och trix, workshop och frågestund!

Utbud:

För åk (F)1-3 har vi idag läromedel i matematik, svenska, engelska, NO och SO, samt
avsnitt i programmering och hem- och konsumentkunskap som passar bra för de yngsta
eleverna.

För åk 4-6 har vi idag läromedel i alla teoretiska ämnen samt i bild, hem- och
konsumentkunskaps samt idrott och hälsa. Läromedel i musik och slöjd är under arbete.

För åk 7-9 har vi idag läromedel i alla teoretiska ämnen samt i alla praktisk-estetiska ämnen.
För åk 7-9 finns även tjänsten Prov. Här hittar du som lärare färdiga prov i NO- och
SO-ämnena samt i matematik, svenska och engelska.

För gymnasiet har vi idag läromedel i 14 kursgemensamma ämnen: biologi, fysik, kemi,
matematik, naturkunskap, historia, religion, samhällskunskap och svenska. Ytterligare
läromedel i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa är under arbete.



Läs mer om våra tjänster på https://www.ne.se/info/skolor/

För att komma åt alla tjänster behöver såväl pedagoger som elever klicka på “Logga in med
Google”. Då har ni tillgång till våra tjänster var än ni befinner er.

Har ni frågor gällande NE är ni varmt välkomna att höra av er till mig, Hanna, eller till vår
kundsupport.

Hanna Alenius Kundsupport vardagar kl. 8-16
hanna.alenius@ne.se support@ne.se
070 778 59 49
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