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Að búa til Weebly heimasíðu – skref fyrir skref 

Í upphafi er gott að búa til g-mail sérstaklega fyrir hvert verkefni. Í fríu útgáfunni af Weebly 

er búin til kennarasíða sem hefur möguleika á 40 nemendasíðum inni á aðgangi 

kennarans. Nemendur hafa sinn eigin aðgang en kennarinn getur farið inn á síður 

nemenda og t.d. tekið út af síðunni ef óæskilegt efni er þar að finna. Ef nemendur hafa 

gleymt lykilorðinu sínu getur kennarinn farið inn á sínum aðgangi og séð lykilorð 

nemandans.  

 

 

Byrjið á að fara inn á vefslóðina http://education.weebly.com/?session-

expired=1&redirect=userHome.php#login og skráið ykkur inn. Búið til notendanafn 

(Username) og lykilorð (Password) og skráið í þar til gerða reiti. Að síðustu setjið þið inn  

netfang (E-mail) hjá ykkur og ýtið á gula flipan Sign up. 

 

Ef þessi mynd kemur upp – sláið inn orðin í rammanum og ýtið á sign up.  

http://education.weebly.com/?session-expired=1&redirect=userHome.php#login
http://education.weebly.com/?session-expired=1&redirect=userHome.php#login


  Valdis Arnarsdóttir - 2015 

 

Stundum kemur hún ekki og þá er farið beint í næstu mynd 

 

Þá fáum við þessa mynd upp – fyllið út í eyðurnar og ýtið á submit 

 

Veljið Set up a Class 
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Þá kemur þessi rammi upp og þið fyllið út Class name og Grade – hafið hakað í Public og 

ýtið á gula takka Create class 

 

Hér eruð þið komin inn á svæði fyrir nemendur ykkar – þið setjið nafn nemanda – 

notendanafn (Username) og lykilorð (Password) inn og ýtið svo á gula takkann Add 

Þegar þið hafið fyllt út í eyðurnar fyrir einn nemanda fáið þið þessa mynd 
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Hérna bjó ég til notendanafn (Username) fyrir nemandann með upphafsstöfum hans og 

nafni bekkjarins (dæmi: nafn nemanda er Arnar Guðmundsson í 3.-X – notendanafn 

verður þá: ag3-x ) svo hef ég sama lykilorðið (Password) fyrir allan bekkinn.  Til að búa til 

síðu fyrir annan nemanda ýtið þið á Add a student (blái takkinn) og svo koll af kolli fyrir 

alla nemendur bekkjarins. 

 

Hér getið þið valið að fara í My sites og búa til ykkar eigin síðu t.d. sameiginlega síðu fyrir 

bekkinn og hins vegar í My students og þá sjáið þið yfirlit yfir nemendurnar sem þið hafið 

búið til notendanafn fyrir. 

Þegar hér er komið sögu eruð þið tilbúin til að láta nemendurnar byrja á heimasíðugerð. 
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Látið nemendur fara inn á http://students.weebly.com/ og kemur þá upp þessi valmynd 

 

Nemendur byrja á því að fara inn á síðuna sína í fyrsta sinn með því að slá inn notendanafn 

(Username) og lykilorð (Password) sem kennarinn hefur búið til fyrir þá. Nemendur geta 

svo breytt sínum lykilorðum hver fyrir sig þegar þeir hafa skráð sig í fyrsta sinn inn. 

 

Þegar nemendur eru komnir inn er gott að sýna þeim lauslega hvað er hægt að gera – sýna 

þeim kennslumyndbönd og láta þau byrja að prófa sig áfram. 

 

 

http://students.weebly.com/

