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Skolens Lokale undervisningsplan (LUP) 3. sektioner 

 

  

Visning af Skolens Lokale Undervisningsplan (LUP)  

  

For at se den udgivne lup klikkes på 
Lokal undervisningsplan, på 
Opret/Rediger og her på datoen   

Ved at klikke på kan overskrifterne 
foldes ud 

 

Ved at klikke på kan de enkelte afsnit 
foldes ud for at se detaljer 

  

 

Generelt 

Ens for alle  
skolens uddannelser 

Grundforløb eller hovedforløb 

Undervisningsforløb & Læringsaktiviteter 

1. sektion 

2. sektion 

3. sektion 

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.html
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.html
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Ved at klikke på kan de enkelte afsnit 
foldes ud for at se detaljer, her er udbudte 
undervisningsforløb foldet ud. 

 
Her ser et eksempel på udfoldet udbudt 
undervisningsforløb.  

OBS. Udbudte og planlagte 
undervisningsforløb vises automatisk i 
den lokale Undervisningsplan. (Når et 
undervisningsforløb udbydes, vælges 
hovedområde/hovedforløb).   

Redigering af LUP  

Det kræver specielle rettigheder for at 
redigere/oprette i skolens LUP. Det 
tildeles under Systemadm. og 
Rettigheder  

 En rettighed for at redigere i den 
generelle del der er fælles for hele 
skolen  

 En rettighed for at redigere i 
uddannelsesdelen 
(Hovedområde/hovedforløb)  

 

I vinduet der nås via menuen "lokal 
uddannelsesplan" ses en liste over de 
uddannelser skolen er godkendt til  

 Klik Opret udfor den uddannelse 
hvor du ønsker at oprette en ny 
LUP.  

 Eller Rediger hvis du ønsker at 
redigere hvis der er oprettet en 
LUP.  

Hvis der er angivet en dato udfor en 
uddannelse betyder det at der er en 
udgivet LUP 

 

Hvis der ikke er oprettet en LUP, kan du 

via linket vælge at oprette en ny 
(tom), eller tage en kopi af en anden af 
skolens LUPér, eller du kan vælge at 
bruge UVM-skabelon.  

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.html
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.html
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For alle de nye hovedområder er der 
indlæst nye skabeloner, der evt. kan 
anvendes. 
Alle afsnit afspejler den nye vejledning og 
dens standard tekster er lagt ind. 

 

Klik på og du kan se underafsnit  
 

 
Du kan indsætte nye afsnit 
 

 

 
Ved at markere et afsnit bliver rediger-

knappen aktiv  
 
Redigeringsvinduet, mulighed for at 
indsætte billeder, stavekontrol mm 
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