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Lagre til OneDrive 
 
For å sikre elevenes dokumenter og arbeider, bør disse lastes opp i skylagringstjenesten 
OneDrive. Her følger oppskrifter på hvordan gjøre dette i en del app´er. 
 
I de aller fleste app´er finnes det en delingsknapp , og veien til OneDrive går gjerne 
via denne. 
Framgangsmåten er illustrert gjennom app´en BookCreator: 
 
Hver enkelt bok i BookCreator må lastes opp slik: 

  
 
Andre app´er som følger samme framgangsmåte, er: 

 Skoleskrift 2 

 Timeline 3D (må lagres som PDF- eller PowerPoint-dokument) 

 GoodReader 
 
 
I noen app´er (som for eksempel Notability), finnes ikke OneDrive direkte under 
Delingsknappen, men via "Åpne i…"/"Open with…": 

 

 

 
 
og tilslutt 
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Denne framgangsmåten gjelder også for app´ene 

 iThoughts 

 Kidspiration 

 Strip Design (Velg "Share", trykk deretter på delingsknappen og velg "Export 
document") 

 BaiBoard HD 
 
Apples kontorapp´er (Numbers, KeyNote og Pages) kan også "åpnes i" OneDrive på lignende 
måte. 

iThoughts 
I iThoughts er det også mulig å sikkerhetskopiere alle tankekartene med en enkelt operasjon: 

 

 

 

Explain Everything 
Her finner du delingsknapper i det nedre, høyre hjørnet av skjermbildet. Velg bilde eller 
video og deretter More. Her finner du da OneDrive:  
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Photogene 
Photogene har en også en delingsknapp, men den heter "Export". Her 
må vi også velge "Other Apps" og deretter følge framgangsmåten som 
for Notability: 
 

 

 

 

Følgende app´er har ikke mulighet for å lagre direkte 
til OneDrive: 

 PuppetPals HD 

 Drawing Pad 

 Popplet 
 
Disse appene kan derimot lagre bildene i Bilder. Fra OneDrive app´en kan vi deretter 
laste opp bilder fra iPad´en: 

 
Velg deretter "Velg eksisterende" og marker bildene/videoene du vil lagre til OneDrive. 

 
 
App´er som Les HD. My Playhome, Pengelek, Math Magic, Number Rack, Happi Staver, 
Ordlek XL, Number Frames, Happi Leser, Nearpod, Spesielle Ord, Bukkene Bruse, Number 
Pieces og Number Lines har ikke noen data som kan lagres. 


