
 

Fraværsvisning     
 

1 

                                          © www.elevplanvejledning.dk 

Fraværsvisning  
 

Underviseren kan via sit skema og Kviklinks definere søgninger, der viser detaljerede 
fraværsoversigter. 
 
Elevlisten giver også mulighed for, at se fraværet på eleverne fra elevlisten.  
  

 
Via skema 
Fra skemaet vælges et hold, ved at klikke på 
en skemabrik med holdet/aktivitetens navn. 
 
I det fremkomne kviklink vindue. 
Under afsnit ”Vis fravær” kan der nu vælges 
mellem tre muligheder: 
 
 
 
 
 

1. Holdets fravær 
2. Skemabaseret 
3. Pr. skolefag 

 

 

 
 

 
1. Holdets fravær:  
Her fremkommer en oversigt over alle 
eleverne på holdet, indenfor en valgt periode. 
På oversigten vises antallet af fraværs 
lektioner som orange links. 
 
Et klik på linket, viser den valgte elevs 
fravær. Der kan sorteres på kolonnerne ved 
at klikke i overskriftens titel. 
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Hvis der er skrevet fraværsbeskeder 
vises en kuvert udfor datoen. Et klik på 
denne kuvert viser fraværsbeskederne 
som er skrevet af undervisere og elev. 
 

 

 
 

 
2. Fraværsliste skema-baseret 

 
Her vises fraværet på den valgte 
aktivitet - der skal angives en periode. 
Ønskes fravær, som kun er registreret 
på den valgte aktivitet, sættes et flueben 
udfor ”Kun for den angivne aktivitet” 
Hvis fravær større end en bestemt 
procentsats ønskes vist, skal procent 
satsen indtastes. 
Klik på søg og Elevplan trækker en 
fraværs oversigt fra EASY-A. 
 

 

 
 

 
 

Kolonnernes betydning (fra 5. kolonne): 
 
G Timer = godkendt fravær i timer 
I timer= Ikke godkendt fravær i timer 
F timer = For sent regnet i timer 
 
Lektioner i alt = det samlede antal skemalagte lektioner i den valgte periode 
Fravær total = totalt fravær målt i lektioner 
Fravær pct = det totale fravær målt i %, af de skemalagte lektioner i den valgte periode. 
G lektioner = godkendt fravær i lektioner 
G pct = Godkendt fravær regnet i pct lektioner 
I lektioner = Ikke godkendt fravær i lektioner 
I pct = Ikke godkendt fravær i pct målt i lektioner 
F lektioner = For sent regnet i lektioner 
F pct = for sent regnet i pct lektioner 
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Listen kan printes ved at klikke på printikonet 
og fraværstallene kan eksporteres til Excel, 
hvorefter det er op til brugeren, evt. at 
arbejde videre med tallene. 
 

 

 
 

 
3. Fraværsliste pr. skolefag 
Her vises fraværet på den valgte aktivitet 
fordelt pr. skolefag - der skal angives en 
periode. 
Her kan også vælges kun at se fravær 
registreret på aktivitetens fag, ved at sætte 
et flueben udfor  
”Kun for den angivne aktivitet”. 
Hvis fravær større end en bestemt 
procentsats ønskes vist, skal procent satsen 
indtastes. 
 
Klik ”Søg” og nedenstående liste 
fremkommer: 
 

 

 
 

 

 
 

Denne oversigt viser eleven og alle de fag eleven har på den valgte aktivitet (hvis søgningen er 
begrænset til en elev og en aktivitet), dvs at en sortering (et klik i en af tabellens kolonne 
overskrifter) på skolefaget, giver en underviser i et fag et hurtigt overblik over fraværet på et 
udvalgt fag. 

 
Fraværsvisning fra Elevlisten 
 
Et klik på fanen ”Vis fravær” giver mulighed 
for at se fraværsdetaljer på eleverne, fra den 
fremsøgte ”Elevliste”. 
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Hvis visningen, som på ”Holdets fravær” 
(tidligere beskrevet) ønskes, blot for en 
kontaktlærer, markeres de elever der ønskes 
vist. 
Et klik på ”Fortsæt” og det totale fravær i den 
angivne periode vises. Visningen giver også 
en oversigt over elevernes fraværsbeskeder 
og underviserens fraværsnoter. 
 
Et klik på ”Fraværsliste pr. kontaktlærer” 
åbner et nyt vindue. 
 

 
 

 
 

 
Vinduet giver mulighed for at tilføje/fjerne 
kontaktlærer, angive en periode (tvungne 
felter) og evt. angive nogle fraværsprocenter. 

 

 
 

 
Resultatet af søgekriterierne viser en 
fraværsliste, som på den tidligere beskrevne 
”Skemabaseret fraværsvisning” fra kviklinket. 
 
Søgekriterierne kan ændres ved at klikke i 
afsnittet ”Fraværsliste pr. kontaktlærer – 
søg”. 
 
Der kan sorteres på alle kolonner ved at 
klikke på kolonne titlen. 
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