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Afvinke fagmål 
Gå direkte fra dit 

skema.  

Klik på en  

skemabrik og  

Vælg: Afgiv 

karakterer og 

evaluér 

Dette kræver, at det  

er Læringsaktivite- 

ten, der danner 

grundlag for 

skemalægningen i 

EASY-A. 

 

 

Man kan også 

komme til 

evalueringsvinduer 

via menuer 

Evaluering og 

fremsøge 

Læringsaktiviteten 

via det udbudte 

undervisningsforløb. 

 

 

http://www.reform2000.itai.dk/elevplan/navigering_via_skema.htm
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht


 

     
 

2 

                                          © www.elevplanvejledning.dk 

Afvinkning af mål pr. læringsaktivitet 

 

Klik på ikonet 

 

I dette vindue har du 
mulighed for at 
afvinke eleverne på 
læringsaktivitets 
niveau. Dette 
udløser en advarsel: 
Der er ved at 
afvinke ALLE mål 
på ALLE elementer. 
 

 

I dette vindue har du 

mulighed for at 

afvinke eleverne på 

aktivitets niveau. 

 

Hvis du ønsker at 

afvinke alle mål 

markér i boksen:  

 

 

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
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Alternativ mulighed: 

Klik på elevens 

navn, og tag stilling 

til de enkelte 

målpinde for en 

elev. 

 

Afvinkning af mål pr. læringselement 

 

Klik på foran læringsaktivitetens navn 

 

Klik på  ikonet udfor det læringselement du ønsker at afvinke mål på. I dette vindue har du 

mulighed for at afvinke eleverne på læringselement niveau. 

  

I dette vindue har du 

mulighed for at 

afvinke eleverne på 

element niveau. 

 

Hvis du ønsker at 

afvinke alle mål 

markér i boksen:  

 

Eller klik på elevens 

navn, og tag stilling 

til de enkelte 

 

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
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målpinde for en 

elev. 

Afvinkning af mål pr. Fag 

 

 

Klik på  foran Læringselementets navn  

Klik på ikonet udfor det fag du ønsker at afvinke mål på 

I dette vindue har du 
mulighed for at 
afvinke eleverne på 
fag niveau. 

 
Hvis du ønsker at 

afvinke alle mål 

markér i boksen:  

 

Eller klik på elevens 
navn, og tag stilling 
til de enkelte 
målpinde for en 
elev. 

 

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
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Afvinkning af mål pr målpind 

 

 

Klik på  foran fagets navn 

Klik på  ikonet udfor den målpind du ønsker at afvinke. 

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht


 

     
 

6 

                                          © www.elevplanvejledning.dk 

I dette vindue har du 
mulighed for at 
afvinke eleverne på 
fag niveau. 

Alle opnået 
 kolonnen 

Eller, klik på elevens 
navn, og tag stilling 
til de enkelte 
målpinde for en 
elev. 

 

Afvinkning af målpinde – pr elev 
Fra Elevlisten 

klikkes på ikonet 

Afvink udfor den 

elev, du ønsker at 

afvinke mål for. 

 

 

TIPS: Man kan også 

vælge at evaluere 

alle elever på en 

læringsaktivitet. Søg 

holdskema frem. 

Klik på en 

skemabrik og  

 

Vælg Afgiv 

karakterer og 

evaluér 

 

 
 

 

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht


 

     
 

7 

                                          © www.elevplanvejledning.dk 

I dette vindue ses 
liste med aktiviteter, 
som eleven er i 
gang med. 
Klik på 
læringsaktivitetens 
titel for at afvinke 
mål for eleven. 

 
   
  

Aftale 
Via Elevlisten kan du 
oprette aftale med eleven. 
 

Klik på ikonet:  

 
Klik i ”opret” og udfyld 
aftalen 
 

Du kan angive, om der skal 
sendes en mail til elev og 
lærer på opfølgningsdatoen. 

 

 
Ikonet ud for eleven har nu 
skiftet farve. 

 
Oversigt over aftaler: 
 

 
Her ses en liste over alle 
dine aftaler og deres status. 
 

 
 

 

  

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
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Eleven:  
Nye aftaler, der ikke er 
accepterede, ses på 
forsiden. 
Alle aftaler ses ved klik på: 
Se alle aftaler 

 

 
 

 
 

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
http://www.uni-c.dk/uni-c/index.ht
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht

