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Vestfold og Telemark fylkeskommune har avtale med Ordnett som leverandør av digitale ordbøker 

for alle elever og lærere. I dette skrivet følger informasjon om hvilke tjenester vi har tilgang til. Vi 

anbefaler bruk av ordnett.no med Feidepålogging for skoleåret 2020-2021. 

  

Ordnett.no 

Ordnetts hovedtjeneste leveres på www.ordnett.no hvor elever og lærere logger inn med Feide-

brukeren sin. Tjenesten er søkebasert med lett tilgjengelig valg for språk og enkeltordbøker. 

Grensesnittet er svært brukervennlig, og responsiv design sørger for at Ordnett fungerer godt på alle 

enheter og skjermstørrelser. Ordbøkene i onlineversjonen oppdateres ukentlig, og elever/lærere kan 

sende kommentarer og andre henvendelser til Ordnetts redaksjon.  

NB! Man trenger ikke logge seg på med Feide hver gang man bruker tjenesten på samme enhet – 

men man blir bedt om pålogging når man logger på en ny enhet.  

  

Ordnett Pluss for PC/Mac 

Eget nedlastbart program, Ordnett Pluss, for PC/Mac gir mulighet til å bruke ordbøkene uten 

Internett. Dette programmet kan lastes ned fra programvaresenteret på PC’en. Vi anbefaler 

imidlertid hovedsakelig bruk av ordnett.no da dette også vil fungere med begrenset internett i 

prøvesituasjon. Ordnett Pluss oppdateres kun en gang i året eller ved reinstallasjon. 

Ordnett Pluss er IKKE installert på VG1 elevpcer i år, men kan installeres manuelt av hver enkelt elev 

ved behov. 

 

Ordnett app 

En egen app kan lastes ned for iOS og Android. Elever og lærere kan i appen få tilgang til ordbøker 

ved å logge på med Feide.  

  

Bruk ved eksamen 

Ordnett online med Feide-pålogging er tillatt ved eksamen og fungerer også ved begrenset internett 

i prøvesituasjoner.  

Ordnett Pluss fungerer uavhengig av om du har tilgang til Internett. 

  

Innhold 

  

http://www.ordnett.no/


o   Stor Norsk ordbok (Norges største ordbok for bokmål, 235 000 oppslagsord. Inneholder fulle 

bøyninger, gode forklaringer, rikelig med eksempler, uttrykk, synonymer, antonymer og etymologi). 

o   Nynorsk rettskrivningsordbok / Bokmål rettskrivningsordbok. Gir oversettelser mellom de to 

målformene. 

o   Stor Engelsk-norsk /Norsk-engelsk ordbok (Norges største engelskordbok, 300 000 oppslagord og 

uttrykk) 

o   Tysk-norsk/Norsk-tysk ordbok   

o   Fransk-norsk/Norsk-fransk ordbok   

o   Spansk-norsk/Norsk-spansk ordbok   

o   Arabisk-norsk/Norsk-arabisk ordbok   

o   Oxford Dictionary of English (Engelsk-engelsk)   

o   Engelsk-norsk teknisk ordbok/Norsk-engelsk teknisk ordbok ordbok   

 


