
Opret lokale fag til skemalæg-
ning og evt. lokale fag som skal 
benyttes til karaktergivning. 

1. I menuen vælges, ”Fag og mål”, 
”Opret lokalt fag” 
Menupunktet kræver rettigheden, 
”Lokale valgfag, redaktør”. 
 
2. Faget oprettes med: 
Fagnavn, antal dage, niveau. I beskri-
velsesfeltet skal der som minimum stå 
et tegn. Dato: dagsdato eller en dato 
tidligere. 
Opret mindst en målpind, evt. blot med 
fagets navn. 
Derefter ændre du status til 
”Godkendt”. Hvorefter faget overføres 
til EASY-A og er klar til indlæsning. 
Se EASY-A Elevplan vejledningen an-
gående indlæsning af eksisterende og 
nye lokale fag. 
 

Opret læringsaktiviteter. En læringsakti-
vitet bliver et hold i EASY-A. Læringsakti-
viteten/holdet repræsenterer en studieret-
ning, eller et valgfag. 
 = En skabelon indtil læringsaktiviteten ud-
bydes via et undervisningsforløb. 

3. I menuen vælges ”Læringsaktiviteter” 
”Opret”. 
Menupunktet kræver rettigheden ”Redaktør” 
 
Læringsaktiviteterne er skabeloner, dvs. at 
navngivningen ikke skal dække et specifikt 
hold, men i stedet skal danne grundlag for 
kommende hold indenfor samme studieret-
ning. 
 
4. Udfyld; 
Titel: Enten studieretningen eller valgfaget. 
Et klik på pennen giver mulighed for at indta-
ste en beskrivelse af studieretningen. 
Aktivitetsafdeling (mulighederne hentes fra 
EASY-A) vælges 
Varighed og lektioner indtastes.  
Kontaktperson: kan være skolens centrale 
mailadresse. 
Derefter gem. 
 
Vælg punkt 2 ”Uddannelse” i menu oversig-
ten til højre på skærmen. Vælg 
”Erh.gym.udd”. 
 
Vælg punkt 4 ”Læringselementer” = fag 
I feltet ”Tilføj læringselement” kan du fremsø-
ge eksisterende læringselementer. 
 
Feltet ”Opret læringselement” til oprettelse af 
nye fag. Skriv titlen på det nye fag, 
 
 
 
Fremsøg faget via linket ”UVM fag”, sæt et 
flueben udfor det ønskede fag.  
 
Elementet/faget er derefter oprettet og tilknyt-
tet læringsaktiviteten. Opret/tilknyt de ønske-
de fag/læringselementer.  
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Undervisningsforløb, repræsenterer en studieretning, eller et antal valgfag. Under-
visningsforløbet  skal indeholde læringsaktiviteten/erne og evt. en beskrivelse af stu-
dieretningen.  
 = En skabelon, indtil undervisningsforløbet udbydes og der tilknyttes en periode. 

 
5. Vælg menupunktet ”Undervisningsforløb” ”Opret” 
Vælg typen ”Hovedforløb” 
 
 
 
 
Du laver nu en skabelon til dit hold/læringsaktivitet 
med samme navn. 
Titel: Benyt samme titel som på læringsaktiviteten 
Hovedforløb: Vælg ”Højere handelseksamen” eller 
”Højere tekniskeksamen”.  
Knappen ”Rediger tekst” giver dig adgang til at skri-
ve lidt om studieretningen. 
 
 
 
I afsnittet ”Aktivitetsafdeling” vælger du din aktuelle 
afdeling. 
I afsnittet ”Bundne læringsaktiviteter” tilføjes din 
oprettede og godkendte læringsaktivitet. 
 
 
 
Åben afsnittet ”Status” og stil status til ”Godkendt” 
Gem. 
 
Nu har du en skabelon, som skal benyttes når du 
skal oprette specifikke hold 
 
Knappen ”Udbyd” (fremkommer først når undervis-
ningsforløbet er godkendt), bringer dig frem til vin-
duet der kan overføre aktiviteten med fag til EASY-
A. 

 
6. Skriv en ny Titel på forløbet 
Start og slutdato = holdets start og slutdage 
 
I afsnittet Bundne læringsaktiviter, omdøber du 
skabelonens navn til det holdet skal hedde i EASY. 
 
Hvis der er valgfrie læringsaktiviteter vil der frem-
komme et yderligere afsnit med de tilknyttede valg-
frie læringsaktiviteter. 
Klik på Udbyd og derefter knappen  
”Overfør til EASY-A”. 
Nu er holdet klar til indlæsning i EASY-A.  

Punkt 8. Status ændres til ”Godkendt” 

Udbyd læringsaktivitet, via undervisningsforløbet: 
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