
 

 

Fronterplan for grunnskolen 

 

Forord 

Fronter er en del av IKT-opplæringa i skolene i Skaun kommune. Denne planen må 

derfor sees på som en del av en total plan for IKT-opplæring. En fullstendig 

IKT-plan må bl.a. også omfatte Internett, tekstbehandling, regneark og 

presentasjon.   

Fra og med høsten 2007 tok alle skolene i Skaun i bruk Fronter som 

læringsplattform. 

 

Hovedmålsetning 

Kunnskapsløftet understreker hvor viktig digitale ferdigheter er i alle fag på 

alle trinn. Med alle de verktøy og muligheter som er inkludert, gir Fronter 

elevene gode muligheter for kommunikasjon og dialog, samtidig som det åpner 

nye læringsarenaer i faglige sammenhenger.  Det må også ses på som et viktig 

hjelpemiddel i et helhetlig skoleløp. I samarbeidet heim – skole og i overgangen 

barneskolen – ungdomskolen vil Fronter ha en viktig funksjon.  Med å bruke 

Fronter aktivt vil en langt på vei kunne oppfylle Kunnskapsløftets krav om bruk 

av digitale hjelpemidler i alle fag og på alle trinn.  

Ut i fra et pedagogisk synspunkt ser vi store muligheter, både når det gjelder 

kompetansedeling og deling av faglige ressurser og opplegg. 

 

Rammefaktorer 

Maskinpark 

HOKU har i sine målformuleringer lagt opp til en maskintetthet på 1:4 for 

ungdomsskolen og 1:6 for barneskolen. Vår plan lages ut fra at forutsetningene 

HOKU har satt i sine målformuleringer blir oppfylt. Vi må ha tilfredsstillende 

utstyr for opplæringa.  



Tidsbruk og ressurser.  

Tid og ressurser er nøkkelfaktorer i videreføringen av Fronter. Det har til nå 

vært holdt en del kurs for lærere og administratorer. Dette er imidlertid ikke 

tilstrekkelig. Fronter er ikke statisk, hele tiden kommer det nye elementer til, 

samtidig som lærergruppen er i stadig endring. Kursing og oppgradering av 

lærere må derfor videreføres. Nye lærere må få opplæring, samtidig som de 

”gamle” må holdes oppdatert.  

Det må legges til rette for innføring i Fronter for foreldregruppen, spesielt for 

barnetrinnsforeldre. Det er naturlig at de på en eller annen måte må kurses, og 

til dette er det behov for ressurser i form av tid. 

Det går med en betydelig tidsressurs til å administrere Fronter, både på 

skolenivå og på kommunalt nivå. Det betyr regelmessig kursing. Samtidig er det 

et stort behov for mer tid til den daglige utførelsen av oppgavene. 

Voksentettheten i opplæringssituasjonen må være tilstrekkelig for å kunne gi 

elevene god nok opplæring i Fronter. Økt satsning på IKT generelt og Fronter 

spesielt fører til behov for mer tid. 

 

 
Januar 2009 

IKT-nettverksgruppa  



Fronter  
Barneskolen 
 

Trinn  Mål: Eleven skal 

1 1. Bli kjent med påloggingsrutinene. Logge seg på ved hjelp av en voksen. 

2. Finne fram til romvelgeren. 

3. Bli kjent med presentasjonssiden. 

4. Tørre å trykke på og utforske ulike lenker. 

 

 

Trinn Mål: Eleven skal 

2 1. Logge på selv eller med hjelp av voksen. 

2. Fortsette å utforske og bli kjent med presentasjonssiden. 

3. Skrive personlige meldinger og sende dem ved hjelp av deltagerlisten. 

4. Bli kjent med egen mappe. 

5. Gjøre noen lekser på Fronter. 

6. Gjennomføre en eller flere prøver.  

 

 

Trinn Mål: Eleven skal 

3 1. Fortsette arbeidet med å bli trygg med presentasjonssiden. 

2. Orientere seg etter verktøylinja. 

3. Bli kjent med og bruke ”brødsmulene” aktivt. 

4. Overføre/ laste opp Word- dokumenter. 

5. Søke etter personer og sende personlige meldinger. 

6. Levere enkelte lekser på Fronter. 

7. Gjøre enkelte prøver. 

 

 

Trinn Mål: Eleven skal 

4 1. Bli tryggere på å orientere seg etter verktøylinjene 

2. Kunne orientere seg etter ”brødsmulene”. 

3. Søke opp personer og sende meldinger på ulike måter. 

4. Laste opp Word- dokumenter. 

5. Finne egen mappe og holde orden i den. 

6. Gjennomføre lekser og prøver. 

7. Delta i diskusjonsforum.  

 

 

 



Trinn Mål: Eleven skal 

5 1. Laste opp dokumenter. Både Word og Excel. 

2. Lage Fronterdokument med en forfatter. 

3. Sette inn bilder i Fronterdokument. 

4. Finne fram til og levere arbeid i innleveringsmapper. 

5. Fortsette å levere enkelte lekser på fronter. 

6. Gjøre ulike prøver. 

7. Delta i ulike forum. 

8. Følge en læringssti. 

 

 

Trinn Mål: Eleven skal 

6 1. Laste opp og ned dokumenter. 

2. Bruke Fronterdokument med flere forfattere. 

3. Utforske og delta i ulike faglige forum. 

4. Delta i blogg. 

 

 

Trinn Mål: Eleven skal 

7 

 

 

 

 

1. Lage struktur i egne mapper  

- Organisere og opprette undermapper 

- Rydde i egne mapper 

2. Lage en presentasjonsside, f.eks i forbindelse med opprettelse av Jeg- 

boka. 

3. Opprette blogg 

4. I 7. klasse bør elevene bruke Fronter aktivt. Elevene bør logge seg på 

og bruke de ulike verktøyene flere ganger i uka. Det må stimuleres til 

at elevene kan ha faste lekseinnleveringer på Fronter. Elevene må bli 

enda sikrere på de ulike målene fra tidligere årstrinn. Elevene bør 

delta i ulike blogger og diskusjonsforum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ungdomsskolen 

Trinn Mål: Eleven skal 

8 1. Arbeide med å videreføre den generelle Fronterkompetansen fra 

barneskolen 

2. Bruke Fronter aktivt i forhold til egen læring 

3. Arbeide aktivt med å bruke Fronter som et samarbeidsverktøy. 

4. Lære bilderedigering med Creaza 

5. Lage tegneserier ved hjelp av Creaza 

6. Minimum 2 innleveringer i hvert fag i løpet av skoleåret 

 

Trinn Mål: Eleven skal 

9 1. Lage læringssti 

2. Lage egne presentasjonssider 

3. Videreutvikle kompetanse i bilderedigering med Creaza 

4. Videreutvikle bruken av Fronterdokument med flere forfattere 

5. Bruke ulike verktøy i Fronter aktivt i forhold til egen læring 

6. Minimum 2 innleveringer i hvert fag i løpet av skoleåret 

 

Trinn Mål: Eleven skal 

10 1. Bruke ulike verktøy i Fronter aktivt i forhold til egen læring 

2. Bruke redskapene i Fronter til presentasjoner 

3. Bruke Fronter aktivt som et samarbeidsverktøy, elev-elev og elev-lærer. 

4. Implementere Fronter som en naturlig del av skolehverdagen sin. 

5. Minimum 2 innleveringer i hvert fag i løpet av skoleåret 

 


