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Safari browser.  Bogmærker eller tilføj hjemmeskærm 

a. Indstil pauseskærmen til aldrig og tilbage igen når I går hjem. 

b. Har du nogle spørgsmål til mails. Svipe ned, slette , 2 linier eller 5. 

c. Oprydning. Tryk 2 gange på hjemknappen >multitasking.  Foto af skærmen Tryk hjem og sluk samtidig. 

d. Kontroller indstillinger for safari > søgemaskine Google , slå fanelinie fra og til. Slå adgangskoder  og 

autoudfyld til. 

e. Hvordan søger man? Prøv bare at skrive, hvordan bager man en kage. Lav et bogmærke i andre bogmærker. 

Prøv at søge efter sukker på bagesiden. Skriv sukker i søgefeltet og nederst over tastaturet står der: på 

denne side. Hvor mange gange står der sukker i den første opskrift. Find stederne. 

Man kan også bare skrive adressen, hvis man har den f. eks. www.silkeborg.dk  

.  

Når I klikker på  kan man vælge 

tilføje til hjemmeskærm, lave et 

bogmærke, sende linket til en 

emailadresse.  Tilføj læseliste       

Dette symbol giver overblik.

Så får I en ny side  Når I klikker 

på kan I læse bogmærker  . I jeres safari er dette symbol i den modsatte side , har skiftet plads med  

1. Find Silkeborg kommunes hjemmeside?   Når I har fundet den laver I et bogmærke.  

1. Find siden med byrådets medlemmer lav et bogmærke. 

2. Find selvbetjeningssiden lav et bogmærke. Find kommunens webkort.  Klik>Kommunen > kort. 

3. Opret en bogmærkemappe, der hedder kommunen. Du går ind i bogmærker, trykker på rediger, 

trykker på ny mappe og kalder den kommunen. Så kan du redigere dine andre bogmærker om 

kommunen ,så de kommer i denne mappe 

2. Find Folketingets hjemmeside og tilføj den til hjemmeskærmen og åbn siden igen og send linket til mig. 

3. Lav en gruppe der hedder indkøb  Først finder i Føtex s reklame avis derefter Kvikly . Så holderI 

fingeren på symbolet for Føtex indtil de vibrerer. > træk Kvikly hen i Føtex og I har en gruppe. Den hedder 

bogmærke. I skriver indkøb i stedet for. 

4. Lav en gruppe der hedder medier ( Midtjyllands avis, Dr nyheder, TV2 østjylland  , tv og radioprogrammer,  

5. prøv dette symbol, gå ind på Berlingskes hjemmeside www.b.dk  klik på en artikel , hvis dette symbol 

kommer frem klik på det. Og du kan kun se denne artikel.  

6. Lav en gruppe på hjemmeskærmen, der hedder Politik .Fra EU til Silkeborg kommune og lokalrådet i dit 

område. 

7. Ryd op luk alle faner i Safari. 

 

http://www.silkeborg.dk/
http://www.b.dk/

