
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

02-04-2013 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling Side 1 

EASY-A KONFERENCE 
20. og 21. marts 2013 

 
 
 
 

ELEVUDLÅN, ELEVFLYTNING OG ELEVDELING 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Forskellen på elevflytning, elevudlån og elevdeling: 

Elevflytning: 

• Eleven flytter til anden by, og vil fortsætte sin uddannelse på en anden skole. 

• Dele af eller resten af en elevs uddannelse skal gennemføres på en anden skole 

Hvad sker der: 

• Ved flytning skiftes arrangerende skole – d.v.s. at den nye skole bliver ansvarlig for den 

resterende del af elevens uddannelse.  

• Ved flytning afgangsmeldes eleven automatisk på den afsendende skole. 

• Ved flytning overføres oplysninger om alle de frigivne karakterer, eleven har fået, og EASY-P får 

oplysning om, at der er en ny arrangerende skole. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Elevudlån, elevflytning, elevdeling 
Elevudlån: 

• En elev gennemfører en hel skoleperiode eller minimum en hel tælleperiode på en anden 

skole/andre skoler end den, der er arrangerende skole for eleven. 

• Det er fortsat afsenderskolen (den arrangerende skole), der er ansvarlig for elevens uddannelse. 

• Eleven skal have en central uddannelsesaftale for at kunne udlånes, og der kan kun udlånes på 

skoleperioder, der er tilknyttet elevens speciale. 

Hvad sker der: 

• Ved elevudlån skiftes arrangerende skole ikke 

• Det er gennemførende skole, der indberetter årselever og AER-bidrag. 

• Tidspunkter for placering på skoleforløb overføres til arrangerende skole 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

• Karakterer, som afgives på gennemførende skole, sendes til den arrangerende skole. 

Gennemførende skole udskriver evt. skolevejledning eller karaktermeddelelse. 

• Arrangerende udsteder skolebevis, praktikerklæring og uddannelsesbevis 

Elevdeling: 

• En elev skal, i sammen tælleperiode, modtage undervisning på en eller flere skoler. 

• Kan også håndtere elever uden uddannelsesaftale 

Hvad sker der: 

• Ved elevdeling skiftes arrangerende skole ikke 

• Det er arrangerende skole, der indberetter årselever og AER-bidrag, og der skal manuelt ske 

afregning mellem arrangerende og gennemførende skole. 

• Karakterer, som afgives på gennemførende skole, overføres til arrangerende skole. Arrangerende 

skole udskriver evt. skolevejledning eller karaktermeddelelse. 

•   
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 
 
 
Det kan drille…… 
 

Elevflytning og elevdeling kan også anvendes til elever uden uddannelsesaftale, men 
her vil vi hovedsagelig kigge på de problemer, der kan opstå med elever med 
uddannelsesaftale 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

 
 
Hvilke problemer kan f.eks. forekomme – for elever med uddannelsesaftale: 
 
1. En aftale står ikke korrekt i A648 Aftaleoversigt  

2. Der skal skiftes speciale på en elev med uddannelsesaftale 

3. Et elevudlån kan ikke modtages, og man får i B247 Elevudlån, modtagelse  en   
fejlmeddelelse, der siger noget om overlap mellem aftaler 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

 
1. En aftale står ikke korrekt i A648 Aftaleoversigt 

 

• Der mangler måske dato i ”godkendt”, det sker af og til, hvis aftalen ikke er 
færdigbehandlet fra starten. 

• Der står måske ”N” til AER – det giver så problemer ved AER-indberetningen 

• Eleven har fået en ny uddannelsesaftale, og denne er ikke kommet på plads i A648. 

 

Dette kan opdateres med: 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Gå i Elever → Uddannelsesaftaler → B 409 Vedligehold abonnement på 
Uddannelsesaftaler: 

Skriv elevens cpr. nr. (kan ikke fremsøges), udfyld CØSA-formål og skriv J i ”Opdater” 

 

 

 

 

 

 

Det kan sommetider være mere effektivt, hvis man laver en linie med J til ”opret” og en 
linie med J til ”opdater”. (Det skal være på 2 linier) 

Herefter hentes en opdatering i EASY-P,  og efterfølgende skal A280 Aftaleindlæsning, 
total afvikles.  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 
2. Der skal skiftes speciale på en elev med uddannelsesaftale 

• Brug B265 Skift uddannelse, speciale/skoleforløb. 

• Husk altid at bruge værdilisten i feltet ”Ny uddannelse”, og ”skift pr. dato” skal være dagen efter 

d.d. 

• Når dette er udfyldt, så start med at trykke på knappen ”3 Fremsøg skoleforløb”.  Hvis eleven er 

placeret på skoleforløb ud i fremtiden, vil disse fremkomme, og man skal placere eleven, på et 

korrekt skoleforløb. (Dette skal måske først oprettes!) 

• Der er også 2 muligheder via højre mus: holdplaceringer og eksterne skoleperioder. Ved 

holdplaceringer skal man bl.a. tage stilling til om eleven skal blive på holdet, og eksterne 

skoleperioder skal sommetider anvendes ved udlånte elever. 

• Tryk så på ”1 Skift uddannelse, speciale/skoleperiode”, og der kommer en meddelelse om at 

batchjobbet B264 er blevet bestilt, og dette kan man så efterflg. kontrollere. Det sker, at det 

mislykkes, og det kan bl.a. være p.g.a. en adgangsvej som ikke findes på den version, man vil 

skifte til. Find så en adgangsvej, der er gældende for begge versioner, påfør det på A580 og prøv 

igen. Skift evt. adgangsvej tilbage efter ændringen! 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Et elevudlån kan ikke modtages, og man får i B247 Elevudlån, modtagelse  en 
fejlmeddelelse, der siger noget om overlap mellem aftaler. 

 

Start med at opdatere abonnementet på B409 Opdater abonnement på 
uddannelsesaftaler! 

Hvis det heller ikke lykkes, at få aftalen på plads, kan det ofte kun løses ved at man, i 
A648 Aftaleoversigt, fjerner den aftale, der allerede ligger der. Dette kan man som regel  
ikke uden videre få lov til, så det skal gøres på følgende måde: 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Stil cursoren i linjen under den centrale aftale og tryk f4 ”kopier forrige datapost”. Du 
får nu en linje mage til den øverste, bortset fra, at der nu er dannet en Lokal aftale. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Vi skal nu have sammenknyttet den centrale aftale med den lokale aftale. 

Dette gøres i B266 Lokal aftalesammenknytning. (Elever → Uddannelsesaftaler). 

 
I feltet ”Erstat aftaleid” skrives det ID nr., som står under ”Lokale aftaler” 

Dette gemmes. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

• Vindue 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Vi har nu sammenknyttet den centrale  aftale med den lokale, og kan nu slette den 
centrale aftale. Dette gøres i A264 Aftalejustering. (Elever → Uddannelsesaftaler). 

Den centrale aftale slettes her med ”slet datapost” eller ”shift f6”. Der kommer en 
fejlmeddelelse, men denne skal gerne slutte med ”der slettes ingen skoleforløb”. 

 

Dette kan nu lade sig gøre, fordi elevens placering på skoleforløb  er blevet tilknyttet 
den lokale aftale. 

 

Vi kan nu godkende udlånet, og den centrale aftale følger med. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Sletning af udlån:  

Man kan kun sende en sletteanmodning for hele skoleperioder, så hvis eleven, har 
været placeret på bare en enkelt tælleperiode, kan man ikke godkende en 
sletteanmodning for en skoleperiode. 

 

Det løses sådan: 

Gå i A212 Elevudlån, afsendelse. Her slettes (med ”slet datapost”) de tælleperioder, der 
ikke er brugt, og der trykkes ”Genudlån”.  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Hvis en elev f.eks. er udlånt, men den gennemførende  har ikke modtaget den, og det 
vil heller ikke lykkes med et genudlån, så kan det blive nødvendigt at slette udlånet. Det 
gør man i B348 Sletning af elevudlån (Elever → Elevudlån). Man kan her kun slette en 
hel skoleperiode, og man sletter med ”slet datapost” 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 
Dette er en log, hvor man også kan følge, hvad der er sket med eleven: 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

I forbindelse med elevudlån, -flytning og –deling afvikles der en del automatiske jobs. Nogen 

afvikler systemet automatisk, og nogen skal skolen selv sætte op til at køre med bestemte 

intervaller: 

Elevudlån og elevdeling: 

B224 Elevudlån/deling afsendelse. Skolen sætter dette job til at køre ca. hver 2. time 

Elevflytning: 

B210 Elevflytning, afsendelse. Starter automatisk. 

Karakterer: 

Når gennemførende skole afgiver en karakter på en lånt elev, starter jobbet B206 Afsend karakter 

til arrangerende skole automatisk. 

På arrangerende skole starter jobbet B207 Modtag karakter på arrangerende skole automatisk, 

når der modtages en karakter. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Et andet vigtigt job i forbindelse med elever på hovedforløb er A280 Aftale indlæsning, total. 

Dette job indlæser aftaler fra EASY-P. Skolen sætter selv dette job til at køre med bestemte 

intervaller. 

Resultatet af disse jobs, kan ses i A103 Jobovervågning, og hvis et af disse jobs er fejlet, bør man 

kontrollere årsagen. 

Selvom jobbene er sat op til at køre automatisk, kan man også selv bestille dem! 

Tilsyneladende sker det ofte, at karakterer for lånte elever ikke overføres til ”hjemskolen”, så 

måske bør man holde lidt øje med B206 og B207. 

Manglende karakterer for lånte elever kan overføres igen med  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

B405 Overførsel af karakterer og meritter/godskrivninger til anden skole 

 

 

 

 

 

 

 

Disse karakterer skal så modtages i B406 Godkendelse af overførsel af karakterer og 
meritter/godskrivninger fra anden skole. 

Ligger under Elever → Elevflytning. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

I forbindelse med årselevindberetninger kan man risikere at få elever ud på denne udskrift: C040 

Fuldtidselever der udløser for meget bidrag. Hvis det drejer sig om en lånt elev, kan fejlen skyldes, 

at man ikke har fået tilstrækkeligt med tælleperioder. Løsning: Få hjemskolen til at udlåne nogle 

flere tælleperioder. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

 
Spørgsmål til Elevudlån?? 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

ELEVFLYTNING: 
 

Eleven er flyttet, og så viser det sig, at man har brugt en forkert flytte dato. 

Dette løses ved at den afsendende skole laver en ny flytte dato, og dette gøres på 

vinduet B408 Redigering/sletning af elevflytninger. En flytning kan 

også slettes på dette vindue. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 
Der kan i forbindelse med modtagelse af elever fra en anden skole være problemer 
med at modtage lokale fag 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevudlån, elevflytning, elevdeling 
Der er 3 muligheder på højre mus F2, hvor man kan afhjælpe problemer med 

indlæsning 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Der er mulighed for at oversætte  lokale fag fra andre skoler ved evt. at knytte dem 

sammen med skolens lokale fag. Det er der en fordel ved, for næste gang man 

modtager elever fra denne skole, vil indlæsning ikke stoppe. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Man har også den mulighed, at man kan fravælge karakter, som man ikke ønsker at 

modtage. Det vindue findes også på F2 (A217a Elevflytning, modtagelse af karakterer) 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

Man har også den mulighed, at man kan fravælge fritagelser, som man ikke ønsker at 

modtage. Det vindue findes også på F2 (A217b Elevflytning, modtagelse af fritagelser) 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

 
Spørgsmål til Elevflytning?? 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Elevudlån, elevflytning, elevdeling 

ELEVDELING: 
 
Tilsyneladende kan der også her være problemer med karakteroverførsel 

 

Hvor meget bruges dette på hovedforløbet? 

 

Spørgsmål? 
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