
LESESKOGENS TEGNEKONKURRANSE 2021:  
Slik laster du opp tegninger 

For å sende inn tegninger til tegnekonkurransen, må du melde klassen på høytlesingshistorien ved å 
sende inn påmeldingskjema her. 

Tegningene lastes opp til en delt mappe på google drive, og du finner lenke til denne mappen under. 
Når tegningene er lastet opp, vises de i en elevutstilling på kisdigitalt.no. Tegningene leveres inn 
fortløpende etter hvert som kapitlene i høytlesingshistorien publiseres på leseskogen.no.  

Siste frist for å laste opp tegninger er fredag 9. april.  

FORBEREDELSER:  
1. Du trenger en google-konto (alle gmail-adresser kan brukes) for å laste opp filer. Skann inn 
tegningene og legg filene i en mappe på datamaskinen din.  
 
2. Navnet på mappen blir synlig på nettsiden. Mappen navngis slik: Skole, klasse, kapittelnummer 
(eks: Bolteløkka skole, 1A, kapittel 1).  
 
3. Tegningene lagres og leveres inn som .jpg eller .png filer. Størrelsen bør ikke overstige 2 MB per 
bilde, eller 2000 piksler på lengste kant. 
 
SLIK LASTER DU OPP FILER TIL DELT MAPPE (GOOGLE DRIVE):  

1. Klikk på lenken du har fått tilsendt på e-post. Da kommer du hit, til den delte mappen 
“Tegnekonkurranse2021”: 

2. Dobbeltklikk på mappen for det kapittelet tegningene illustrerer. For eksempel 
«Illustrasjoner til kapittel 1». Da kommer du hit 

https://leseskogen.no/hoytlesingshistorie-mars-2021/om-tiltaket/
https://kisdigital.no/tegnekonkurranse-leseskogen-2021/


3. Klikk på Ny øverst til venstre > så Mappeopplasting. 
4. Velg mappen du vil laste opp fra datamaskinen din. Klikk last opp. 
5. Lukk så den delte mappen «Tegnekonkurranse2021» (NB: unngå å slette eller flytte på filer i 
de delte mappene). 

Nå vil tegningene du har lastet opp være synlige på utstillingssiden: 
https://kisdigital.no/tegnekonkurranse-leseskogen-2021/ 

Er det vanskelig å laste opp tegningene? 
Hvis du har problemer med å få lastet opp filer, kan tegningene sendes på e-post til 
sigrun@foreningenles.no eller med vanlig post til: 

Foreningen !les 
c/o Sentralen Oslo AS 
Boks 183 Sentrum 
0102 Oslo  

Vi vil forsøke, så langt vi har kapasitet, å legge ut alle innsendte bidrag.  

 

OM FILNAVN OG PUBLISERING  

Tegningenes filnavn blir ikke synlig på utstillingssiden (med mindre tegningen blir uthevet på siden, 
da vil filnavnet kunne være synlig). Hvis dere ønsker å ha med elevens navn, kan elevene signere 
tegningen slik at navnet blir synlig på bildet. Dersom dere ikke ønsker at navnet skal oppgis, lar dere 
være å signere tegningen og gir bildefilen et nøytralt navn. 

Foreningen !les og Kunst i Skolen forbeholder seg retten til å kunne bruke og vise innsendte 
tegninger i forbindelse med undervisningsprosjekter på våre kontaktflater (nettsider og sosiale 
medier). Dersom dere navngir de innsendte filene med elevenes fornavn, vil vi kreditere bildet med 
navn, klasse og skole. Leveres/sendes tegningene inn uten navn, vil vi kreditere bildet med 
«elevarbeid», skole og klasse. 
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