
Opret dine egne hold til brug i SkolePortalen 

Din bruger 

 
Du kan åbne din bruger – her vil du have adgang til dine børns forløbsoversigt, opgaveoversigt, elevplan og 

årsplan, hvor der er mulighed for at følge med på sidelinjen og deltage aktivt i din børns skolearbejde.  

 

Mine hold/klasser 

 

I mulige klasser kan du vælge de forskellige klasser på din skole – dem du vælger vil så ligge øverst i 

søgninger – fx i forløbsoversigten, hvor det er nemt at vælge 9a, da de i eksemplet herunder er valgt.  

Du vælger dine klasser ved at klikke på dem. Når du vælger en klasse, så bliver du ligeledes medlem af 

gruppen/klassen i Office365.  



 

 

Øverst til højre kan du oprette dine egne hold – fx på tværs af klasser eller lignede – de hold du opretter her 

vil blive gemt på din bruger og kan bruges fremadrettet til at tildele forløb til. De hold du opretter er at 

finde i klasseoversigten, når du er i gang med at tildele et forløb til elever.  

 

Når du har trykket nyt hold, så kan du navngive det via blyanten. Du trykker derefter blot på hele klasser og 

sætter dem ind på dit hold – eller vælger elever og finder eleverne individuelt.  

 



 

Når eleverne står under valgte over til højre, så er de nu på dit nye hold, som du nemt kan tildele forløb. I 

eksemplet herover har jeg valgt at kalde holdet for hold4 og har valgt 6 elever fra 9b, som skal være på 

holdet.  

Når du er færdig med at lave dit hold, så kan du trykke  øverst til venstre – og hold 4 ligger nu 

under mulige hold.  



 

Hvis du går under et forløb og vælger elever – altså at du vil tildele et forløb til nogle elever, så findes hold 4 

nu derinde, som en et hold/klasse. Så det er nemt, at tildele til dit hold fremadrettet.  

Se evt. video nr. 13 her: http://easyiq.dk/video-skoleportal/  

 

http://easyiq.dk/video-skoleportal/

