
TILSKUD4.000 
aktIvIteter 
fordelt på 
alle fag

Digitalt oginteraktivtlæringsuniversfor 0.-4. klasse



Villeby er et stærkt interaktivt, digitalt suppleringsmateriale, som henvender sig til 0.-4. klasse. 
Med 4.000 digitale læringselementer kan du nemt variere din undervisning og sikre en høj 
grad af interaktivitet. Pædagogisk-didaktiske forløb som indeholder film, faktatekster, 
historier, opgaver, musik, farver, billeder og evalueringsopgaver præger portalen. Villeby 
egner sig utrolig godt til at introducere, evaluere eller træne et bestemt område. Villeby kan 
ligeledes støtte differentiering af undervisningen og anvendes i lektiecafeer eller hjemme.  

Villeby er uafhængig af software og bogsystemer. Pluk de ting, som støtter netop dit 
didaktiske behov. 

DIGITALT LÆRINGSUNIVERS
Har du svaret 

på spørgsmålene?

Vælger du 
padder eller 

krybdyr?



FAG FRA 0.-4. KLASSETRIN BIBLIOTEK

Genrer, sprog, grammatik, 
læsestrategier, faglig læsning

og bibliotek.

Tal, plus, minus, gange, division, 
at måle, tid og klokken, geometri, 

statistik samt hverdagsmatematiske 
tekstopgaver.

Mad, næringsstoffer, opskrifter
og mærkning af varer.

Noder, dur og mol, orkester, 
flerstemmig sang og instrumenter.

Ord, sætninger, film og musik 
indenfor alle de nære emner.

Introduktion til og fortællinger fra
kristendom og andre religioner og 

livsopfattelser. Derudover også 
livsfilosofi og etik.

Istid, stenalder, bronzealder, 
jernalder og vikingetid.

Skagensmalerne, guldalderen og 
mange andre danske billedkunstnere.

MusIk

HISTORIEENGELSKMATEMATIK MUSIK

MADKUNDSKAB KRISTENDOMSKUNDSKAB BILLEDKUNSTNATUR OG TEKNIK

40 dyrefilm med tilhørende opgaver, 
dinosaurusforløb, viden om universet, 

børns anatomi og bæredygtighed.

I Villeby finder du undervisning til alle fag fra 0. til 4. klasse.
Indholdet kan med fordel bruges som supplement til den almindelige 
undervisning, men mange områder kan sagtens stå alene.
Forenklede Fælles Mål, lærervejledninger og ekstra arbejdsark er en integreret del i alle fag.

Udover fagene finder du et alsidigt bibliotek inddelt efter lixniveau og varighed.
Til hver bog er knyttet før- og efterlæsningsopgaver samt en lærervejledning.
Der gives ydermere mulighed for at få læst samtlige bøger op.
Dette fungerer fortrinligt både på klasseniveau, og når eleverne skal arbejde individuelt.

Redskaber og forklaringer til
massage, bevægelse og høj puls.

LEG OG DANS

DANSK



I Villeby arbejder vi med dialogisk interaktivitet. Efter eleverne har tillært sig viden inden for et bestemt område, 
har de mulighed for at gennemføre en evalueringsopgave. I de fleste tilfælde vil eleverne få feedback om, 
hvorledes de har klaret sig.

I flere af undervisningsforløbene lægger Villebys struktur op til, at du som lærer introducerer et område, 
hvorefter eleven spiller og øver sig og til sidst får en test. Men da eleven også kan navigere rundt i Villeby på 
egen hånd, indeholder sitet en høj grad af kontrollerende interaktivitet, som betyder, at eleven selv kan vælge 
stien i et læringsforløb. 

Alle læringsaktiviteter i hovedfagene er knyttet til forenklede Fælles Mål. På opgaveniveau 
kan du nemt få vist de forenklede Fælles Mål, som opgaven støtter. Ønsker du omvendt at 
arbejde ud fra et bestemt kompetencemål, får du hurtigt en overskuelig liste med de 
opgaver, der er kædet til det valgte trinmål. Det gør det utrolig nemt at få et overblik over 
indholdet i hvert fag.

Det er muligt for eleverne at producere sine egne opgaver. Eleven kan lave sin egen reklame 
eller et interview og supplere med et selvvalgt billede og tekst. I musik er der mulighed for 
at styre, hvilke instrumenter som skal spille i det digitale band, for derigennem at opnå 
forskellige udtryk. 
Hele universet rummer ligeledes en række arbejdsark, som hjælper eleven i at fastholde 
den viden, han eller hun har erhvervet, fx om spindlere i natur og teknik. Niveauopdelte
tekster og opgaver støtter ydermere elevdifferentiering i klasseværelset. 

InteraktIvItet

forenklede Fælles Mål 

Eleven I fokus 

Forenklede
Fælles Mål

Dagligt opdaterer og vedligeholder redaktionen siden med mere indhold fx arbejdsark, spil, film 
og musiknumre. Spil og opgaver udvikles af vores faste programmører, nye forenklede Fælles Mål 
opdateres og alle opgaver tagges med passende kompetencemål og en række 
skuespillere og børn lægger løbende stemmer indholdet. 

NYE TILTAG

Forenklede Fælles Mål



Villeby har et brugervenligt, integreret sprogstøttemodul til tosprogede elever. Sprogstøtten aktiveres let af den 
enkelte elev og kan give hurtig hjælp både til elev og forældre. 

Villeby tilbyder ydermere modersmålsundervisning med udgangspunkt i bogstaver, sætninger, originallitteratur 
og musik samt en række spil og aktiviteter. 

Sprogstøtte: Polsk, somali, arabisk, urdu, sorani, tamil. Vietnamesisk og tyrkisk er under udvikling. 
Modersmålsundervisning: Polsk, somali, tamil. Tyrkisk er under udvikling. 

AKTIV KLASSE er et smart og nyudviklet quiz-koncept, hvor læreren leder aktiviteten på en elektronisk tavle. 
Eleverne kan bruge enten tablets, pc’er eller smartphones til at registrere svar med. Quizzen kan gennemføres 
både individuelt eller i grupper. Villeby har allerede produceret flere quizzer, som er lige til at gå til. 
Alternativt kan læreren selv oprette spørgsmål og svarmuligheder. Det er intuitivt, som resten af villeby.dk. 

Igennem en række forskellige opgaver kan læreren, som noget nyt, følge eleverne individuelt. 
I menuen til venstre på forsiden, finder du Klasseniveau, som er inddelt i fag og niveau. 
Klasseniveau indeholder en række tests, som eleverne løser individuelt. 
Resultaterne kan læreren nemt tilgå via sit uni-login. 

TOSPROGEDE ELEVER AKTIV KLASSE  

ELEVLOG 

Svarer 
vi A?

Dér stod 
det!

Er I klar?



Få refunderet 50% af prisen i form af TILSKUD. I år er der afsat 65 millioner kroner til at støtte skolernes indkøb 
af tilskudsberettigede digitale læringsmidler. Midlerne skal anvendes inden 31/12-15.
Der skal ikke indsendes ansøgning inden indkøb. Tilskuddet refunderes på baggrund af faktura. 
Villeby er registreret på Materialeplatformen.

Elever og lærere kan få adgang til Villeby med uni-login, såfremt skolen har købt et abonnement. 
Se vores priser via linket på forsiden, eller ring og få et tilbud.

Salg og support – support@villeby.dk eller 22 55 79 89
Redaktion – redaktion@villeby.dk eller 28 12 71 31
Facebook – facebook.com/villeby

www.villeby.dk er web-baseret og fungerer på alle interaktive tavler eller via 
projektor. Fungerer både på PC og MAC og i en mindre verison til iPad. 
Læreren behøver blot netadgang og en browser, så er de klar til at bruge Villeby. 
Ingen software skal downloades. 

TILSKUD – VILLEBY TIL HALV PRIS! 

LICENSER
SP Ø RGSMÅL?

TEKNIK 

TILSKUD

Byparken indeholder undervisning til fagene matematik, natur og teknologi, engelsk, historie, billedkunst 
samt et bibliotek inddelt efter lixniveau. Dansk forventes klar april 2015. 
Skolevejen vil blive videreudviklet i løbet af 2015. 

IPAD OG ANDRE TABLETS 

Like os 
på Facebook!



Jeg var nødt til at høre godt efter for at kunne svare rigtigt på 
spørgsmålene, for så kom ham den sjove mand, og jeg fik smileys 
– det kan jeg godt lide!
Elev 1. klasse, folkeskolen.dk 

Det er et spændende og alsidigt interaktivt materiale, 
som kan bruges både til lærerstyret undervisning på de 
elektroniske tavler og til individuel undervisning.
Lise Bregnhøj, anmelder Folkeskolen.dk

Det er sjovt, at man kan vælge mellem så meget.
Elev 2. klasse, folkeskolen.dk

Jeg har brugt Villeby.dk som supplement til min daglige under-
visning. Nogle elever har arbejdet med bøgerne i klassen, mens 
jeg med mindre grupper har brugt Villeby.dk på det interaktive 
board. Det har givet os en god dialog om blandt andet gramma-
tik, og har styrket mit kendskab til elevernes niveau. At jeg kan 
vælge mellem danske og lantinske begreber, er en stor styrke, 
synes jeg. Universet er let tilgængeligt, farverigt og fyldt med 
gode forklaringer, således eleverne selv kan træne de områder, 
hvor de trænger til lidt ekstra. 
Nina Nobelius Sassersen, Højagerskolen, Ballerup

www.vIlleby.dk

Jeg var nødt til at høre godt efter for at 
kunne svare rigtigt på spørgsmålene, for så 
kom ham den sjove mand, og jeg fik smileys 
– det kan jeg godt lide!
Elev 1. klasse, folkeskolen.dk 

Villeby.dk har fungeret rigtigt godt i min klasse, da det er 
intuitivt for eleverne – de ved, hvad de skal gøre, og der er 
fine forklarende tegninger hele vejen igennem. Når vi 
fælles i klassen har arbejdet med et emne, kan Villeby.dk 
understøtte denne læring ved, at de konkret kan arbejde med 
opgaver bagefter. Enkelte elever har fortsat været usikre og 
har så enten kunne lave opgaverne igen, eller prøvet kræfter 
med et andet niveau for derved at få selvtilliden op.
Susanne Andersen, Vibeholmskolen, Ishøj

Det er et spændende og alsidigt interaktivt materiale, 
som kan bruges både til lærerstyret undervisning på 
de elektroniske tavler og til individuel undervisning.
Lise Bregnhøj, anmelder Folkeskolen.dk

Det er sjovt og hyggeligt, 
og man lærer en hel masse.
Elev 2. klasse, folkeskolen.dk

Det er sjovt, at man kan vælge mellem så meget.
Elev 2. klasse, folkeskolen.dk

Jeg har brugt Villeby.dk som supplement til min daglige 
undervisning. Nogle elever har arbejdet med bøgerne i klassen, 
mens jeg med mindre grupper har brugt Villeby.dk på det 
interaktive board. Det har givet os en god dialog om blandt andet 
grammatik og har styrket mit kendskab til elevernes niveau. 
At jeg kan vælge mellem danske og lantinske begreber, er en 
stor styrke, synes jeg. Universet er let tilgængeligt, farverigt og 
fyldt med gode forklaringer, således eleverne selv kan træne 
de områder, hvor de trænger til lidt ekstra. 
Nina Nobelius Sassersen, Højagerskolen, Ballerup
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