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1. Udskriv besøgsblanketten direkte fra en aktivitet. 

Med version 12.1 kan besøgsblanketten, som tidligere, udskrives direkte fra et lærested, men den er i 

øvrigt blevet knyttet tæt sammen med aktiviteter på lærestederne. 

Case: 

En opsøgende medarbejder opretter i praktik+ en aktivitet på et lærested i forbindelse med et 

kommende besøg på lærestedet.  

Hun benytter aktivitetens felt ”Notater” som sin huskeseddel/dagsorden for besøget.  

Besøget handler om evt. nygodkendelse til kontorspecialet Administration.  

Den ny aktivitet udfyldes således: 
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Der er skrevet mere i feltet ”Notater”, end der umiddelbart kan ses her, men det vises på 

besøgsblanketten, se side 3. 

Højreklik i det grågrønne område medfører visning af de særlige aktionsmuligheder for aktiviteten. Disse 

kan også vælges ved klik på den lille pil til højre for ”Gem”-knappen. 

Her vælges ”Gem og udskriv besøgsblanket”. 

Aktiviteten gemmes, og besøgsblanketten åbnes automatisk i et nyt vindue. Dette er side af 1 af 2.  

På side 1 vælges, hvad man vil have med på den endelige udskrift (side 2). 
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Læg mærke til, at aktivitetens overskrift og indholdet fra feltet ”Notater” vises øverst. Dette er tilfældet, 

når besøgsblanketten udskrives direkte fra en aktivitet.1 

Læg også mærke til, at den netop gemte aktivitet allerede er markeret med et flueben. 

Hvis man vælger at udskrive besøgsblanketten uden at markere med flueben i nogle af de øvrige 

tjekfelter, fås følgende udskrift ved klik på ”Næste”, som findes både øverst og nederst på siden. 

Udskriftsdialogen lukkes automatisk op, men her er den annulleret for at vise selve udskriften: 

 

 

Da der kun (og automatisk) er sat flueben ved den aktivitet, hvorfra besøgsblanketten er udskrevet, er 

det den eneste oplysning, der er med på blanketten ud over lærestedsoplysningerne, som altid er med. 

Ved at holde musen over det lille informationsikon i aktiviteten, vises det samme indhold fra feltet 

”Notater”, som jo i dette tilfælde også vises øverst. 

                                                           
1
 ”Besøgt af” og ”Dato” er udfyldt manuelt her. Det udfyldes ikke automatisk, da det på nogle skoler er 

administrative medarbejdere, der taster aktiviteter i Praktik+, og ikke den opsøgende medarbejder selv. På disse 
skoler vil den opsøgende medarbejder typisk aflevere en udfyldt besøgsblanket med sit eget navn og dato skrevet 
på i hånden. I denne situation vil aktiviteten derfor først oprettes i Praktik+ efter besøget. 
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2. Få de rigtige oplysninger med ud på besøgsblanketten. 

Hvis man i stedet ønsker at få oplysninger om f.eks. alle kontaktpersoner, aktiviteter samt godkendelser 

og uddannelsesaftaler med på besøgsblanketten, skal man klikke dem af i de små tjekbokse på side 1 af 

besøgsblanketten. 

Ved klik i det øverste tjekfelt ud for ledeteksterne i hver af blokkene markeres alt – som her: 

 

Hvis man kun ønsker enkelte kontaktpersoner, aktiviteter og godkendelser/uddannelsesaftaler 

udskrevet, kan man nøjes med at tjekke det ønskede af. 
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Her vises, hvordan det ser ud på side 2, når der er valgt en enkelt kontaktperson, to aktiviteter, samt to 

godkendelser: 

 

 

3. Særligt om elevhistorikken – igangværende og historiske uddannelsesaftaler 

Hvis man vil have elevhistorikken med ud på udskriften, skal man på side 2 – inden selve udskriften – 

klikke på det lille + til venstre for godkendelserne: 
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4. Brug besøgsblanketten som erstatning for den tidligere udskrift fra ”Fuld 

oversigt”. 

Efter idriftsættelse af version 12.1 er der flere konsulenter, der har efterspurgt den mulighed, der lå i 

det tidligere faneblad ”Fuld oversigt”, for at få en komplet udskrift af lærestedet med alle dens 

kontaktpersoner, aktiviteter samt godkendelser og uddannelsesaftaler. 

I designgruppen blev det vedtaget, at slette fanebladet ”Fuld oversigt” og i stedet give brugeren 

mulighed for at anvende besøgsblanketten som alternativ som beskrevet i de forrige afsnit. 

Fordelen ved denne løsning er, at brugeren her selv kan bestemme, hvad han/hun ønsker udskrevet. 

Ved et lærested med mange kontaktpersoner, aktiviteter og godkendelser og uddannelsesaftaler kunne 

det nemt blive en meget lang udskrift, hvor brugeren måske kun var interesseret i enkelte oplysninger. 

Og med version 12.1 er der også nu kommet de yderligere oplysninger om evt. kurser, kursister og 

certifikater, som kun vil gøre udskriften endnu længere. 

Vi håber i UNI-C, at der er forståelse for denne løsning, og at brugerne der måtte savne den fulde 

oversigt, vænner sig til at bruge besøgsblanketten og dens mange muligheder i stedet. 

 

 

 


