
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

November versionen af Elevplan indeholder funktioner under følgen‐

de overskrifter: Skift login, finpudsning af opgavestyring og visning af 

fraværsprocent for elever. 

1 Skift login 

 
Elevplan brugere med flere roller, kan nu vælge hvilken rolle der foretrækkes. 
 
 
Efter indtastning af brugernavn og adgangs-
kode, kommer brugere med flere roller til 
siden ”Dine roller” 
Der er nu tre mulige valg. 

‐ Lad Elevplan vælge, hvilket vil sige at 
Elevplan vælger den rolle som med 
størst sandsynlighed skal anvendes. 

‐ ”Husk mit valg” husker dit rollevalg. 
‐ Hvis rollevalgs siden forsat ønskes 

vælges ”Vis altid denne side ved log‐
in”  

  
 
Efter login, er det for brugere med flere rol-
ler, muligt at skrifte rolle, dette gøres ved et 
klik i øverste højre hjørne. 
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2 Finpudsning af  opgavestyring 

Opgavestyring i Elevplan er blevet finpudset, dvs. at det nu er muligt at stille opgaver som linker til 
et LMS system eller sider på nettet. Derudover er det blevet muligt at oprette gruppeopgaver samt 
nemmere at up og downloade elevernes filer.  
Nye funktioner på opgavesiden: 

‐   ”Opgavetekst” feltet kan nu håndtere 
links 

‐ Tilføj en test, linker til nogle gratis test i 
dansk, talforståelse og engelsk, kræver 
UNI-login! 

‐ ”Luk for aflevering” lukker for aflevering 
efter deadline  

‐ ”Tilbagekald muligt” eleverne kan tilba-
gekalde besvarelser, hvis underviseren 
ikke har åbnet vedhæftede filer. 

‐ ”Feedback” løbende eller samlet. Ved at 
sætte radioknappen i ”samlet” kan ele-
verne ikke se feedback og evt. rettede fi-
ler, før feedbacken er frigivet. 

‐ Opgaven kan oprettes som gruppeopga-
ve, se mere på 
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opga

vestyring og brug af gruppeopgave.pdf 

 

Nem up og download 
 
Hent elevernes filer i besvarelserne ned i en 
mappe på PC’en. Besvarelsen rettes og kom-
menteres på sædvanlig vis i Word eller andet.  
De kommenterede filer kan efterfølgende 
uploades samlet til Elevplan. Filerne placeres 
automatisk hos den enkelte elev. 

Se de detaljerede vejledninger til opgavemo-
dulet på 
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opgavestyrin
g_op_og_download.pdf 
 

 

3 Fraværsprocent vist for elever 

Elever kan se deres fraværsprocent via linket ”Fraværs-
procenter”. 

Her vises samlet fravær, godkendt fravær, ikke godkendt 
og for sent 

Læs mere i elevens vejledning på: 
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Elevens navigering.pdf 

 


