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Brug af indtastning og oversigt. 

Knapperne og deres funktioner: 
 

 
1. Klassevælgeren: I dette felt markerer du den klasse som du ønsker at 

indtaste/se karakterer for. Derefter vil de andre menupunkter komme frem. 
 

2.  Fagvælgeren: I dette felt markerer du det, eller de fag, som du vil indtaste/se 
karakterer for. Generel kommentar kan også vælges her, på denne måde kan der 
indtastes kommentarer til eleven i Indtastningsmodulet. 
 

3.  Elevvælgeren: I dette felt markerer du den elev som du ønsker at indtaste/se  
karakterer for. (Hvis du altså kun ønsker at se karakterer for en enkelt elev) 
Hvis en elev ikke vælges vil du få en oversigt over karakterer og kommentarer for 
hele klassen for de fag som vælges i ”Fagvælgeren”. 
 

4. Indtastningsfunktionen: I denne funktion indtastes karaktererne for de 
elever/fag man har valgt, det som indtastes gemmes automatisk, og du skifter 
videre til næste felt vha. ”Tab” knappen eller ved at klikke på næste felt med 
musen. 
 

5. Oversigtsfunktionen: I denne funktion har du en oversigt over tidligere 
indtastede Karakterer og Kommentarer. 
 

6. Terminsvælgeren: denne funktion kan du bruge til at skifte imellem 
terminerne. Ved at skifte til tidligere terminer kan du få vist og udskrevet ældre 
karakterark for eleverne. 
 

7. Hjælpemenuen: I denne menu kan du finde hjælp, udskrive eller logge af. 
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Brug af oversigten. 

Sådan benyttes oversigten: 

 
 

1.  Vælg først hvilken klasse du vil se en oversigt for, derefter vil de andre 
menupunkter komme frem. 
 

2. Vælg derefter hvilke fag der skal med i oversigten. 
 

3.  Du kan få vist en oversigt over kommentarer ved at trykke på fanebladet 
”Oversigt over Kommentarer”. (Herunder ses et eksempel på en oversigt over 
kommentarer) 
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4. Ved at trykke på fanebladet ”Rapporter” får du vist en oversigt som viser om 
forældrene har set karaktererne. Denne bliver automatisk opdateret når en 
forælder har enten printet et karakterark, eller fået det vist via deres forældre 
login. (Herunder ses et eksempel på rapport oversigten) 
Når der er et flueben i ”Status” er det fordi en forælder har set elevens 
karakterer. 
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Brug af indtastningsmodul. 

Sådan indtastes karakterer: 
 

 
 

1.  Vælg først hvilken klasse der skal indtastes karakterer for. 
 

2.  Vælg derefter hvilke fag der skal indtastes karakterer for. 
 

3.  Vælg derefter hvilken elev som der skal indtastes karakterer for. 
 

4.  Her indtastes karaktererne nedad, du kan fortsætte ned igennem felterne ved 
at benytte ”tab” knappen på dit tastatur eller klikke med musen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


