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EASY-A Indlæsning af lokale valgfag 
 

 

Bemærk: I Elevplan kan man godt oprette læringsaktiviteter med lokale valgfag inden faget er 

overført til EASY-A, men først når man i EASY-A har læst faget ind og tildelt det et nummer og 
evt. resultatformer, kan læringsaktiviteten overføres til EASY-A og indlæses som hold 
 

 
I Elevplan knyttes der fag 
til læringsaktiviteterne. Alle UVM-fag er kendte 
og kan søges frem både i EASY-A og i 
Elevplan. 
Skolens lokale fag kendes kun af den enkelte 
skole, og derfor skal fagene oprettes i 
systemerne inden de kan anvendes. 
Lokale fag kan oprettes i Elevplan og indgår i 
læringsaktiviteter. De kan udbydes og der kan 
afgives karakterer på samme måde som på 
centrale fag. 
Derfor skal lokale fag oprettet i Elevplan 
overføres til EASY-A hvor de knyttes til et lokalt 
skolefag. 
 
 

 

 
 

 
På B329 indlæses de lokale valgfag dvs. man 
knytter valgfaget fra Elevplan sammen med et 
lokalt skolefag i EASY-A. Lokale skolefag har 
altid et fagnummer større end 50.000. 
Der må ikke være knyttet flere lokale valgfag til 
samme lokale skolefag og faget må ikke være 
udgået. 
 
 

 

 
 

 
Ved indlæsning af lokale valgfag kan der være to situationer: 

1) Det lokale skolefag findes IKKE i EASY-A i forvejen og skal derfor oprettes 

Det nummer som det nye lokale valgfag skal have i EASY-A indtastes. Felterne niveau, 

betegnelse og kort betegnelse vil automatisk blive udfyldt med værdierne fra Elevplan. 

I vinduets nederste blok tilføjes de resultatformer faget skal have. Resultatformerne bliver ikke 

overført fra Elevplan, så meddelelsen om hvilke resultatformer faget skal have, skal Elevplan-
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medarbejderen sørge for, at elevadministrationsmedarbejderen får på anden måde. Det bør 

fremgå af læreplanen til faget. 

Når du gemmer, oprettes et nyt lokalt skolefag med tilhørende resultatformer. Du kan se faget på 

vinduet A890 Skolefag.  

2)  Det lokale skolefag findes i EASY-A i forvejen 

Hvis faget allerede er oprettet i EASY-A skal det skolefag fremsøges som ønskes knyttet sammen 

med det aktuelle lokale valgfag. 

Der kan ikke ændres i det eksisterende skolefag på vinduet. Hvis noget skal ændres må man 

efterfølgende søge faget frem på A890 Skolefag og foretage ændringerne der. 

Når der trykkes på knappen Godkend vil det lokale valgfag blive knyttet til skolefaget i EASY-A. 

 

 

 


