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Brug af lærermodul. 

Knapperne og deres funktion: 
 

 
 
Med fagvælgeren angiver du hvilke fag du ønsker at afgive karakterer i. Du kan vælge 
så mange fag du ønsker. (den kommer først når du har valgt en klasse)  
 
Med klassevælgeren vælger du den klasse du ønsker at afgive karakterer i. Klassen 
elever bliver automatisk hentet frem af databasen.  
 
Med elevvælgeren kan du vælge en hvilken som helst elev i den valgte klasse.  
Med knappen ”? Hjælp” får adgang til programmets hjælpefunktioner. 

 

 
 

Klassevælger 

Fagvælger 

Elevvælger 

Med hjælpefunktionen kan du 
se videoer og genvejstaster 

Hjælpefunktioner 
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Afgivning af karakterer. 
1) Vælg først den klasse du ønsker at 
afgive karakterer i. 
 

 
 

2) Vælg derefter de fag du ønsker at 
afgive karakterer i. 
 
 
 

3) 
Nu får du vist en oversigt over karakterer om er afgivet i denne termin. 
Oversigten er opdelt i karakterer i første fane og kommentarer i anden fane 
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4) Klik på en elev, når du er færdig med at orientere dig i oversigten: 
 

 
5)  
Skriv nu karakteren og brug musen eller ”tab-tasten” for at komme til næste felt. 
Gentag med det næste fag såfremt du har valgt mere end et fag. 
Du kan også bruge musens ”scrool” funktion 
 
Karaktererne du taster, gemmes automatisk. (markeret med et grønt flueben) 

 
 

Genveje 
Tab – denne tast springer videre til næste underfag. 
Piletaster: Pil op og pil nej skifter mellem valgbare værdier i dropdownmenuer. 
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Historik 
Du kan let tilgå tidligere terminers karakterer og kommentarer. 
Stil dig på den klasse du ønsker at se historik for: 

 
Vælg herefter den ønskede termin. 
Vælg herefter hvilke fag som skal med i oversigten: 

 
BEMÆRK: 
Nogle fag vil ikke være mulige at vælge, klassen ikke havde disse fag i den valgte 
termin: 
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Forældrekvitteringer 
Efterhånden som forældre logger på de udgivne karakterark (Disse udgives normalt af 
kontoret på en given dato), vil man kunne se hvilke forældre der har set karakterarkene. 
Du finder kvitteringer ved at klikke på klasse, og derefter fanen ”Forældrekvitteringer” 

 


