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Valgfrie læringsaktiviteter i Elevplan. 
- Et eksempel fra Sosufyn: Fra oprettelse af læringselement til eleven er tilmeldt holdet i 

EASY. 

 

Dette er en køreplan brugt af SosuFyn ved oprettelse af valgfrie læringsaktiviteter. 
Lokalt fag: 

 

 

Det lokale fag, 

som eleven skal 

bedømmes på, 

oprettes med 

navn og målpind 

 

Såfremt eleven skal bedømmes på et lokalt fag oprettes dette.  

Ellers bruges UVM fag. 

 

Dette lokale fag skal indlæses i EASY og gives et fagnr. Over 50000 

 

Resultatformen sættes på i EASY på A890 – F2 - resultatformer 

Bedømmelse: GE/IG 

 
Når det lokale fag 

er indlæst i EASY 

kommer der grønt 

flueben i 

Elevplan 

 

 
 

 Herefter kan det lokale fag bruges, når der skal oprettes læringselementer 

LE: 

Læringselementet 

oprettes  

 

Tilføj målpinde. 
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Valgfri LA: 

Opret valgfri 

læringsaktiviteter 

 

Og tilknyt 

læringselementet 

med faget. 

 
Opret 

Undervisnings-

forløb og tilknyt 

læringsaktiviteten 

 

 

Placeres som 

”hyldevare” 

under  

Undervisnings-

forløb  

Rediger/Udbyd 

 

 

 
 

Husk at udfylde 

antal lektioner 

 
Så er 

undervisnings-

forløbet klar til at 

blive udbudt.  

 

 

Navngiv med konkrete data. 

 

 

SSA Valgfag uge 2, 2013 

Afvikles mandag d. 7.1.13 – 10.1.13 

Tilmeldingsperiode: uge 35 og 36. d. 27.8. – 7.9.12 

 

Stofmisbrug (Middelfart) 12052tmmis 
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Lyst til formidling (Odense)12052tofor 

Innovation (Odense)12052toinn 

osv 

Indlæs holdene i 

EASY-A 

Sæt skoledagskalender på.  

Herefter skal undervisningsforløbet og eleverne knyttes sammen: 
Søg 

undervisnings-

forløbet frem 

 
Sæt de elever på, 

der skal have 

mulighed for at 

vælge. 

 

 
 

 

Søges frem ud fra skoleforløb 

a1205-1b-d2m 

a1205-1b-d2o osv. 

 
På den første tilmeldingsdag: 

Bemærk at elever nu kan tilmelde sig uden at have en godkendt uddannelsesplan. 

Send SMS til eleverne på 

dag 1. 

 

 

Et holdskema (på den aktuelle skoleperiode) søges frem og man klikker 

på en skemabrik.  
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Klik på skemabrik og 

SMS på skemakviklink. 

 

Skriv besked  

 
Efter ca. 1 uge afklares, 

hvilke elever, der ikke 

har valgt eller valgt 

ukorrekte prioriteter 

 

 

Klik på skemabrik og 

vælg Elevlisten på 

skemakviklinks.  

 

 

 

 

 

 

 

Korrekt valg: 

 
 

Skal tjekkes: 

 

Søg holdskema frem 120821o1b 

Klik på Elevliste 

 
 

 

Se på kolonnen Tilmeldinger for at se om eleven har udfyldt. Det er 

kun i orden, hvor der er grønt flueben 

Ikon uden grønt flueben angiver også om der er 2 1. prioriteter eller 2 2. 

prioriteter. 

Kan rettes direkte her  

 
 

Prioriteter sættes efter 

hvilke hold, der er 

færrest på 

Hvis eleven har valgt to 1. prioriteter, så vurderes, hvilket hold hun skal 

tilknyttes. 
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Hvis eleven ikke har 

valgt 

Der sendes en SMS til eleven 

 

Bearbejdning af elevernes valg 
Hvor mange har valgt Træk det over i Excel. 

 

Udtræk til regneark 

 

Summen står også på øverste linje, så det er nemt at holde øje med.  

Frys ruder. 

Kør igennem og fordel eleverne på holdene. 

Nogle hold bliver nedlagt – nogle bliver der dobbelt af. 

 

Ved dobbelthold tales med teamleder om det kan lade sig gøre. 

 

Gå i 

 

 

 
 

Hold regneark åben i 

venstre halvdel af 

skærmen 

Hold Elevplan- 

finplanlægning åben i 

Følg dit regneark og sæt eleverne med førsteprioritet på. 

Eleverne står alfabetisk efter fornavn i finplanlægning.  
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højre side 

Såfremt eleven er nødt til 

at have en anden 

tilmelding fordi begge 

hold ikke bliver til noget, 

så siger man tilmeld til 

anden aktivitet. 

 
 Selv om jeg som planlægger har accepteret tilmeldingen kan eleven nå 

at slette eller ændre.  

Først når jeg har overført til EASY kan intet ændres 

 

Besked til elever: Udfyld standardtekst til accepterede elever.  

 
 

Står på forsiden af Elevplan 

 

Overfør til EASY Indlæs på B327 

Indlæs holdplacering i 

EASY 

B328 – Klik i feltet - Godkend 

Ved dobbelthold oprettes 

et nyt i Elevplan under 

Undervisningsforløb - 

Udbudte og  

Rediger Valgfri 

læringsaktiviteter 

Sendes ind i EASY og eleverne vippes over 

Husk at slette dem på det første hold, der er vippet fra det første hold. 

 

Fuldtidselever – elever og hold – holdvipning A718 
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