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Indlæsning af hold i EASY-A 
 

 
Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den 
indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 

  
 
 

 

 
 

 
  
På B327 kan de overførte lærings aktiviteter 
søges frem. 
Der kan søges på alle de gule felter. 
For at gøre mængden af data overskuelig, er 
det en god ide at bruge afdeling eller 
medarbejder som afgrænsning. På store skoler 
måske begge dele. 
Medarbejder er den medarbejder som har 
overført aktiviteten fra Elevplan 

 
 

 

 
 

 

Indlæsning af hold 

Når der skal indlæses hold, kan der være to ”situationer”: 

            • Holdet findes ikke i EASY-A i forvejen. 

            • Holdet er oprettet i EASY-A og skal knyttes sammen med læringsaktiviteten. 
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Holdet findes ikke i EASY-A i forvejen: 

Bemærk: 

at dette svarer til at oprette et nyt hold i EASY 

Det er faktisk en variant af vinduet ”A326 – 

hold”. 

Når der oprettes et hold i EASY-A, er der nogle 

felter der skal udfyldes. Dette gøres i vinduet 

her. 

De øvrige felter – som ikke kræves udfyldt 

af systemet - bl.a. kvotient og kontonummer 

m.fl. skal efterfølgende indsættes på ”A326 

– hold”. 

 

 
 

 

I feltet ”antal ikke indlæste hold” vises, hvor mange hold der ligger og venter på at blive 

indlæst/godkendt. 

Bemærk blokken ”Skolefag på læringsaktivitet”. 

Skolefag-på-hold der oprettes vha. B327 ”Indlæsning af hold fra Elevplan” får automatisk 

fagtilknytningen ”O” (obligatorisk) - uanset om der er tale om et obligatorisk fag eller ej. 

Det anbefales derfor, at man retter fagtilknytningen på de til holdet knyttede skolefag, såfremt den 
automatisk udfyldte værdi ”O” er forkert. 

 
I blokken ”hold” vil betegnelse, 
startdato og slutdato være udfyldt med de 
oplysninger der kendes fra læringsaktiviteten i 
Elevplan. 
I felterne skoledagskalender og ringesystem vil 
der som default blive sat den 
skoledagskalender og det ringesystem, som er 
tilknyttet aktivitetsafdelingen. 
Hvis der ikke er tilknyttet skoledagskalender og 
ringe system til aktivitetsafdelingen, er felterne 
tomme og skal udfyldes. 
I feltet aktivitet tastes holdnummeret – efter 
samme system, som normalt, ligesom kort 
betegnelse udfyldes 
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Uddannelsesgruppe skal også udfyldes. (samme værdi som bruges når der oprettes hold på 
A326) 
Man kan her sige ”ja”, til at der skal indlæses holdplaceringer, men kan også vente og 
indlæse dem efterfølgende. 
Når alt er udfyldt korrekt trykkes på ”Godkend”. 
 
 

 

Hvad sker der, når der trykkes godkend? 

Holdet oprettes i EASY-A. 

Der sættes skolefag på hold, svarende til de UVM-fag, der via læringselementer er tilknyttet den 

udbudte læringsaktivitet. 

Der sættes lokale skolefag på hold, svarende til de lokale skolefag der er tastet på B327a. 

Der indlæses evt. holdplaceringer. 

Der sendes en besked til Elevplan, om at holdet er blevet godkendt i EASY-A 

Vær opmærksom på at faget bliver sat på holdet uanset hvor stor en andel af faget, målpindene 

svarer til. 

 

Hold i EASY-A efter godkendelse 

Fag der ses under ”Skolefag på hold” er 
skolefag tilknyttet aktivitetens læringselementer 
(målpinde fra faget). 
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Indlæsning af hold fra Elevplan, hvor holdet 

findes i EASY-A i forvejen 

 

Hvis man allerede har oprettet holdet i EASY-A, 

kan man knytte det sammen med en 

læringsaktivitet fra Elevplan. 

Proceduren svarer stort set til proceduren 

”Holdet findes ikke i EASY-A i forvejen” 

Man skal dog være opmærksom på 

at aktiviteten skal søges frem, da den jo 

eksisterer i forvejen. 

Der er to forudsætninger, som skal være 

opfyldt: 

   • Alle de UVM-fag (skolefag) som kommer fra 

Elevplan, skal være på holdet i EASY-A. 

   • Start- og slutdato på holdet i EASY-A og på 
læringsaktiviteten skal være ens. 
 

 

 
 

 

Hvis der mangler fag på holdet? 

Vinduet B327b viser hvilke skolefag, der skal 

sætte på holdet før sammenknytningen kan 

godkendes. 
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Gå til vindue ”A335 skolefag på hold” og tast de 
manglende fag ind. 
Herefter kan indlæsningen godkendes. 
 
 

 

 
 

 

EASY-A 

Indlæsning af holdplaceringer 

 

Man kan indlæse holdplaceringer på tre måder: 

            • Når man indlæser holdet på B327, kan man svare ”ja” til samtidig at indlæse 

holdplaceringer  

 se ”Indlæsning af hold i EASY-A” 

            • Man kan indlæse holdplaceringerne efterfølgende på B328 

            • Man kan sætte EASY-A op til at holdplaceringer indlæses automatisk 

 Indlæsning af holdplaceringer på B328 
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Når tilmeldinger til læringsaktiviteten/holdet er 
overført fra Elevplan kan de indlæses i EASY-A 
på B328. 
 

 

 
 

 
I dette vindue kan I indlæse holdplaceringer 
individuelt. 
Nederst i vinduet er der en statistik, som viser, 
hvor mange ikke indlæste hold og 
holdplaceringer der ligger i grænsefladetabellen 
og venter på at blive indlæst. 
 
 

 

 
 

 
I nederste blok vises de elever, som er overført 
fra Elevplan til dette hold. 
 

 

 
 

 
Når holdet er søgt frem placeres markøren i feltet skoleforløb. 

Så udfylder EASY selv felterne: 

            • Rate = 1 

            • Skoleforløb = det skoleforløb eleven følger i holdets periode, forudsat eleven er placeret 

på et skoleforløb. 

            • Godkend = G 

 I kan selvfølgelig rette i disse værdier. 

Feltet ”Godkend” kan have værdierne: 
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            • G = Godkend 

            • A = Afvis 

 Hvis skoleforløbets slutdato ligger tidligere end holdet slutdato, vil holdplaceringen blive afkortet, 

så eleven kun placeres på holdet, i den periode eleven er på skoleforløbet. 

 
 

 
Automatisk indlæsning af holdplaceringer 

Batchjobbet B622 indlæser alle holdplaceringer fra Elevplan, der afventer indlæsning. 

Dog indlæses kun holdplaceringer til Udbudte læringsaktiviteter, der er indlæst i EASY-A. 

Reglerne for hvilke holdplaceringer der indlæses er de samme som for B327 Indlæsning af hold 

fra Elevplan (via knappen ”indlæs holdplaceringer”) og B328 Indlæsning af holdplaceringer fra 

Elevplan. For at kunne anvende B622 skal skolen sætte trimmeoplysningen ”Automatisk 

indlæsning af holdplaceringer” til værdien J. Derefter skal batchjobbet B622 bestilles. Ved 

bestilling skal der angives et interval (et antal minutter), som den automatiske indlæsning skal 

køre med. 

Batchjobbet B622 afsluttes i status ”se log”, hvis en holdplacering eller en karakter afvises i 
forbindelse med indlæsningen. Man bør derfor tjekke loggen regelmæssigt. 
 

 


