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Brug af udskriftsmodul. 

Knapperne og deres funktion: 
 

 
 
Med klassevælgeren vælger du den klasse du ønsker at se eller udskrive karakterark i. 
Klassens karakterark bliver automatisk forhåndsvist i det definerede layout.  
 
Med elevvælgeren kan du vælge en hvilken som helst elev i den valgte klasse.  
 
Med knappen ”? Hjælp” får adgang til programmets hjælpefunktioner. 

 

Klassevælger 

Navigation 
og hjælp 

Elevvælger 

Med hjælpefunktionen kan du 
se videoer og genvejstaster 

Udgiv til skoleintra 
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Udskrivning af karakterer for en hel klasse. 
1) Klik på den ønskede klasse (her er 9b valgt) 

2) Klik på Udskriv  
 

 
 
Skolens valgte udskriftstype er allerede for valgt. Du kan se en forhåndsvisning af 
klassens karakterark i højre side af skærmen.  
 
TIP: I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre indstillinger:  
  

Udskrivning af karakterfor en enkelt elev 
1) Klik på den ønskede klasse 
2) Klik på den ønskede elev (her er Camilla Knudsen valgt) 

3) Klik på Udskriv (elevens navn)  

 
 
 
 



 
Se vores hjemmeside www.karakternet.dk for de seneste nyheder. 

© 2020 Karakternet.dk ApS 
Side 4 af 5 

 
 

Udgåede elever (Udskriv historisk karakterark) 
Hvis du vil finde og udskrive karakterark på elever som ikke længere går på skolen gør du 
følgende: 
1)Klik på klasse Udgået 
2)Skriv en del af navnet på eleven i søgefeltet. 
De forslag der matcher kommer nu til syne . Klik på den elev som matcher kriteriet. 
TIP (du kan også se årstallet for sidste karakterark (i dette tilfælde gik eleven ud i 2019) 

 
I forhåndsvisningen vises ALLE den valgte elevs karakterer. 

 Tryk Udskriv ( ) 
Skift termin for at se tidligere terminer: 
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Udgiv karakterer til skoleintra 
1)Klik på den ønskede klasse 
2)Sæt flueben i ”Udgiv karakterer på skoleIntra” 

 
Handlingen gentages for andre klasser som er klar til udgivelse. 
 
NB: Nogle skoler har kun udgivelse til forældre, andre har både tilladt adgang til 
forældre og elever. 
Nogle skoler udgiver slet ikke, men udskriver fysiske papirer. Når du udgiver, er det 
disse regler der gælder.  
Hvad er er muligt er noget der aftales mellem Karakternet og skolens kontaktperson. 


