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Fra App til WebApp Børnetube
Den 1. februar 2023 får du fingre i vores nye Børnetube WebApp.
Vi har lagt os i selen og strammet kraftigt op på layout og muligheder på Børnetube,
og det får du nu gavn af.

Den gamle “native” app, som du tidligere har arbejdet med fra din iPad eller mobiltelefon
bliver nu erstattet af en WebApp. Den gamle app udgår og vil fra 1. februar 2023 ikke
længere blive supporteret. Den vil også blive fjernet fra App store og Google play.

Intet af det, som du har liggende på Børnetube forsvinder, selv om du sletter app`en. Det vil
altsammen kunne findes i den nye WebApp.

Vi anbefaler, at man som kommune centralt udruller vores WebApp på
institutionernes iPads.

Det skal du gøre
1. Du skal “installere” den nye WebApp. Det kan du gøre ved at følge denne meget

korte (ja, den er kort, fordi det er virkelig nemt) vejledning:
https://www.bornetube.dk/video/1190866/d1c6fe1328b4f67e2d3882e2de6e79a5

2. Du skal slette din gamle Native app (den gamle Børnetube app) og fortsætte i den
nye. Der er vejledninger til alt i den nye app. De vejledninger kan du finde her:
https://bornetubeguide.dk/#vejl

3. Du kan hente apps til de af Børnetubes programmer, som har en native app. Under
overskriften “hent native apps” (side 2 i dette dokument), kan du se, hvordan de
hentes, installeres og aktiveres.

Hent de 5 native apps
Til 5 af Børnetubes programmer findes der native apps.
Vi anbefaler, at man henter og arbejder i disse apps. Alle apps er en del af Børnetube
abonnementet, og kan aktiveres og benyttes af alle institutionernes brugere i kommunen.
Du skal blot logge ind med uni-login. På den følgende side finder du vejledning til
installationer.

Vi anbefaler, at man som kommune centralt udruller vores 5 native apps på
institutionernes iPads.
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Du henter, aktiverer og logger ind på følgende måder:
- WeVideo

Se denne korte vejledning:
https://www.bornetube.dk/video/1190963/e5641dc744f5de2b8b353de749302076

Hent app her:
https://apps.apple.com/dk/app/wevideo-video-editor-maker/id615796920?l=da

- CoSpaces
Se denne korte vejledning:
https://www.bornetube.dk/video/1191003/73fd803d4a6067d19cdcbc55a2d278ce

Hent app her:
https://apps.apple.com/dk/app/cospaces-edu/id1224622426?l=da

- Mindmeister
Vigtigt:
Mindmeister skal aktiveres separat. Dette skal kun gøres én gang, og så har alle i
institutionen eller kommune fuld adgang. Udfyld venligst denne formular:
https://laerit.dk/mindmeisteraktivering/

Se denne korte vejledning:
https://www.bornetube.dk/video/1191336/1a68f39c4e67ab907eb0471be79550a1

Hent app her:
https://apps.apple.com/dk/app/mindmap-mindmeister/id381073026?l=da

- Explain Everything
Se denne korte vejledning:
https://www.bornetube.dk/video/1191369/d52e695162a5fd45365c3fd7dfd905cc

Hent app her:
https://apps.apple.com/dk/app/whiteboard-explain-everything/id1020339980?l=da

- Stop Motion Studio
Se denne korte vejledning:

Hent app her:
https://apps.apple.com/dk/app/stop-motion-studio/id441651297?l=da
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