
Guides – Lærersenior på folkeskolen.dk 

Læs med på Lærersenior 

Åbn internettet på din computer, mobil eller tablet og klik ind på www.folkeskolen.dk/lærersenior  

 

Her vises de nyeste 

kommentarer 

Tilmeld dig Lærersenior og 

nyhedsbrev (kræver login) 

Søg i indhold  

på Lærersenior 

Her vises de nyeste 

artikler og indlæg 
Her vises mest læste  

indlæg og artikler 

http://www.folkeskolen.dk/lærersenior


 

 

 

Her vises Lærerseniors  

blogs 

Har du ideer til artikler? 

Kontakt Dorthe 

Her vises de nyeste 

artikler 

Her vises de nyeste debat-

indlæg (fra ikke-bloggere) 

Her vises de nyeste  

blogindlæg 

Klik på ’Se alle’ for at se alt i 

de forskellige kategorier 



Tilmeld dig Lærerseniors nyhedsbrev 

I toppen på www.folkeskolen.dk/lærersenior og til højre på alt indhold er der en grå boks.  

Her kan man klikke på ’Tilmeld netværk og nyhedsbrev’ – så får du et nyhedsbrev hver anden uge.  

 

 

 

 

 

Hvis du er logget ind på folkeskolen.dk, kommer der denne tekst, når du klikker på knappen:  

 

 

Hvis du ikke er logget ind på folkeskolen.dk, bliver du sendt videre til en side, hvor du enten skal logge ind eller oprette en ny bruger.  

Se sidste del af denne guide for brugeroprettelse   

 

 

 

http://www.folkeskolen.dk/lærersenior


Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet fra Lærersenior ved at klikke ind på www.folkeskolen.dk/nyhedsbrev (denne side kræver også login):   

 

HUSK: Til sidst skal du acceptere brugervilkår og trykke ’GEM’ nederst på siden 

Sæt hak i ’Nyhedsbreve 

kun om dine fag’ 

Vælg frekvens 

Vælg Lærersenior (og evt. 

andre netværk) 

http://www.folkeskolen.dk/nyhedsbrev


Bliv blogger på Lærersenior 

Har du, eller nogen du kender, lyst til at blogge om livet som pensioneret lærer (eller vejen dertil)?  

Vi vil meget gerne have bloggere på Lærersenior, som vil dele ud af erfaringer, refleksioner og holdninger. Det kunne være:  

- Hvad gør man af sit lærerkald, når man er pensioneret?  

- Hvordan er det at være frivillig i lektiecaféen?  

- Hvordan ser folkeskolen ud i dag kontra før?  

- Hvordan vænner man sig til ikke at gå på arbejde?  

Eller alt muligt andet, som har med tilværelsen som lærersenior at gøre.  

Har du lyst til at skrive? Kontakt projektleder Jennifer Jensen på 33 69 62 74 / jje@folkeskolen.dk  

eller udfyld formularen på www.folkeskolen.dk/bliv-blogger  

 

Læg arrangementer i kalenderen 

Holder I arrangementer, som Fraktion 4-medlemmer fra andet end jeres kreds kan deltage i? 

Så læg meget gerne arrangementerne i kalenderen på folkeskolen.dk, så det kommer med ud i Lærerseniors nyhedsbrev.  

Klik ind på www.folkeskolen.dk/arrangementer og klik på ’Opret arrangement’ (kræver login) 

Udfyld felterne og husk at vælge Lærersenior under ’Fagligt netværk’. 

 

 

 

 

mailto:jje@folkeskolen.dk
http://www.folkeskolen.dk/bliv-blogger
http://www.folkeskolen.dk/arrangementer


Opret bruger 

Hvis du vil tilmeldes nyhedsbrevet, skrive kommentarer under artikler eller indlæg eller lægge arrangementer i kalenderen, skal du være logget ind på din 

bruger på folkeskolen.dk.  

 

 

 

OBS: Hvis man får fejlmeldingen, at der allerede eksisterer en bruger, når man prøver at oprette en ny profil, så skal man vælge ’Glemt dit kodeord’ – så får 

man en mail med vejledning til at oprette et nyt kodeord.  

Klik på ’Login’, udfyld e-mail 

og kodeord og klik ’Login’ 

Ny bruger? Opret din profil ved at 

klikke her og følg vejledningen 

Glemt dit kodeord? Klik her 

og følg vejledningen. 


