
Sådan rydder du din cache 
 
Oplever du, at der er elever, der får en grå skærm når de logger ind, kan det være som 
følge af en konflikt mellem den nyeste version af FrontRead, og en ældre version, der er 
lagret i din browsers cache.  
 
At rydde cachen kan derfor være en måde at rette op på problemet, så du igen kan 
bruge FrontRead som før.  
 
Måden at rydde cache på, varierer alt efter, hvilken en enhed du befinder dig på. 
 

PC/Chromebook 

  
Sidder du på pc, vil det typisk være lettest at bruge genvejstasterne. Tryk 
CTRL+SHIFT+DELETE samtidigt. Det åbner et vindue, hvor du kan slette 
browserhistorik, gemte cookies og filer og billeder der er gemt i cachen (læs hvordan 
nedenfor).  
 

Den samme boks kan tilgås ved hjælp af de tre små prikker oppe i højre 
hjørne af Chrome (som vist på billedet her).  
  
På den drop ned menu der dukker op, skal du finde "Flere værktøjer" eller 
"More Tools" og så vælge den tredje mulighed "Slet browser historik" eller 
"Clear browsing data".  
   
  
 

 
Der dukker nu et vindue op, med 3 flueben sat i 3 bokse. Browser historik (hvilke sider, 
du har besøgt), Cookies og gemte filer og billeder i cachen. Det er kun den sidste boks, 
der er nødvendig at rydde, så fjern flueben fra de andre to, og tryk "Ryd data".   



  

 
  



Safari  
 

Sidder du med en iPad eller på Mac, er det inde i indstillinger du rydder cachen. 
indstillinger er et gear ikon på en grå baggrund og kan findes i hjemmet skærmen på din 
enhed. 
 
Rul ned til du finder ”Safari” ikonet og klik på det.  
 
Her skal du vælge ”Clear History and Website Data” eller “Ryd historik og website data” 
 
I pop-up vinduet der dukker, skal du trykke på ”Clear”/”Ryd data” valgmuligheden for at  
bekræfte rydning af cachen på enheden. 

 
 
Ved at følge en af ovenstående løsninger, burde FrontRead virke igen, og du vil kunne 
logge ind uden problemer.  
 
Ellers er du altid velkommen til at skrive til os på support@frontread.dk, eller ringe på 
supporten, på tlf +45 2682 1500 - så vil du få hjælp med at finde en løsning på, hvad der 
end måtte drille.  
 


