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Brug af EASY-A Karakterlister i Elevplan  
Det er muligt for en underviser at give karakterer ud fra karakterlister, der er dannet i EASY-A.  

Bemærk, at alle EASY-A karakterlister som udgangspunkt er synlige for lærerne i Elevplan. 

Karakterlisterne er synlige i det øjeblik de er dannet i EASY-A1. 

Fordelen som administrativ medarbejder er, at  

 man kan danne karakterlister til lærerne og dermed sikre, at lærerne giver karakterer på de 

rigtige resultatformer og terminer – det er en forudsætning, at der i EASY-A er registreret 

lærer på skolefag på hold eller på fagfordeling 

 man kan følge op på, om lærerne rent faktisk har afgivet karakterer på karakterlisterne. Det 

kan ses i EASY-A på vinduet A478 Karakterlister.  

Fordelen som lærer er, at  

 man er mere sikker på, at det er de korrekte resultatformer og terminer, der gives 

karakterer på 

 man har mulighed for at få et overblik over hvilke karakterer man skal give og hvilke man 

har givet 

Vælg menupunktet 

Karakterlister 

 

Nederst på siden er 
der kommet et nyt 
link. 
 
Linket viser hen til en 
side, hvor du kan se 
de EASY-A 
karakterlister, der er 
oprettet med dig som 
lærer. 
 

 

                                            
1
 Elevplan henter karakterlisterne via webservices. 
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Øverst vises de 

EASY-A 

karakterlister, som du 

ikke har registreret 

karakterer på. 

Nederst vises (som 

udgangspunkt 

sammenklappet) de 

EASY-A 

karakterlister, du har 

registreret karakterer 

på.  

Hvis du klikker på en 

karakterliste kommer 

du direkte ind og kan 

give karakterer med 

det samme. Termin 

og resultatformen er 

udfyldt fra EASY-A. 

Efter at du har 

registreret 

karaktererne 

overføres de på 

normal vis til EASY-

A. Indlæsningen kan 

ske automatisk eller 

være betinget af en 

frigivelse – det 

afhænger af skolens 

EASY-A opsætning. 
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Hvis du klikker på 

den blå bjælke 

”Karakterlister, hvor 

der er registreret 

karakterer” ser du de 

lister, som du 

tidligere har 

registreret karakterer 

på. 

 

Du kan klikke på en 

karakterliste, hvor 

der er registreret 

karakterer og hvis 

der mangler nogle 

karakterer, kan du 

tilføje dem. 

 

http://www.uni-c.dk/uni-c/index.
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.
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Du kan også se 

EASY-A 

karakterlister for 

kolleger – det kan fx 

bruges, hvis du skal 

se tidligere 

karakterer for nogle 

elever.  

 

Vælg en kollega 

 

- og du ser din 

kollegas oversigt 

over EASY-A 

karakterlister. 

Bemærk, at du IKKE 

kan afgive karakterer 

på din kollegas 

karakterlister. Din 

elevadministration 

skal danne en 

tilsvarende 

karakterliste til dig for 

at du kan give 

karakterer til 

eleverne.  
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http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.
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http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.
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Du kan se de 

karakterer, som din 

kollega har givet 

eleverne, ved at 

klikke på en af 

karakterlisterne, hvor 

der er registreret 

karakterer. 
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