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Læringsplatformen EasyIQ SkolePortal
EasyIQ SkolePortal er en læringsplatform, som håndterer arbejdet med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

digitale multi-modale læringsforløb
fælles mål
synlige/differentierede læringsmål via matricen
opgave/aflevering
elevplaner
årsplaner
vidensdeling
forlagsintegration
ledelsesværktøj
integration til Office 365 og/eller GoogleApps for Education.

Løsningen giver mulighed for at opbygge forløb efter den enkelte undervisers eget ønske i form af tekst,
billeder, video, lyd, materiale, opgaver o.l.
Læringsplatformen giver yderligere adgang til en database af skabeloner bestående af allerede oprettede
forløb med læringsmål og synlige læringsmål. Det giver mulighed for at hente og tilpasse forløb og derefter
dele dem med sin klasse. Skabelondatabasen fungerer som vidensdelingsområde mellem undervisere på
skolen, men også på tværs af skoler og kommuner.
Eleverne har deres egen individuelle elevplan, hvori deres portfolio også findes. Portfolio indeholder alle
forløb, opgavebesvarelser og slutprodukter som eleven udarbejder. Forældrene har login hertil, så de kan
følge med og hjælpe eleven.

Denne manual viser hvordan man som underviser bruger EasyIQ SkolePortal.
På https://easyiq.dk/video-skoleportal/ findes desuden videoer til udvalgte funktioner af SkolePortal.

3

Vejledningen viser hvordan løsningen ser ud fra lærersiden.
Enkelte steder vises hvordan det ser ud fra elevsiden.

Login og adgang til løsningen:
Login via: http://skoleportal.easyiqcloud.dk/ eller www.easyiq.dk og knapperne i øverste højre hjørne.

Tryk på Uni-Login, og brugeren bliver mødt af UNI-Login-boksen, hvor brugeren kun skal taste brugernavn
og adgangskode.
Forældreadgang sker via UNI-Login eller NemID.
Forældre har adgang til sit barns/sine børns forløb, elevplan og
årsplan.
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Oversigt funktioner
Læringsplatformen består af 7 overordnede knapper, som alle giver nem tilgang til læringsplatformens
indhold. Eleverne vil ikke have samme antal knapper som læreren. Det er kun udvalgte brugere, som har
adgang til ledelsesknappen. I listen herunder kan du se det overordnede indhold under hver knap.

Oversigt over den kommende uges aktiviteter, lektier og forløb i forskellige fag.

Du starter i forløb når du er logget ind. Forløb indeholder alle dine aktive
læringsforløb, som enten er under opbygning eller allerede delt til elever.
Har du afsluttede forløb kan du finde dem under Vis afsluttede forløb.

Opgaver indeholder en oversigt over aktive opgaver, som ligger i forløb.
Læreren vil altså nemt kunne se de enkelte elevers opgaver og give konstruktiv
feedback og vejledning på disse.

Adgang til elevportfolio, som indeholder alle forløb eleverne er i gang med og har
gennemarbejdet. Der kan lægges filer, kommentarer, video mv. ind i den enkelte
elevs portfolio.

Oversigt over elevplaner og data for de enkelte elever.

Deling af læringsforløb med fælles mål, synlige læringsmål, opgaver mm. mellem
kolleger på skolen, i kommunen eller ”globalt” i hele landet.
Vidensdelingsdatabasen gør det nemt at fremsøge materiale og tage en kopi af det
og tilpasse sin egen undervisning. Forløb fra forlagene findes ligeledes i
vidensdeling.

Dynamiske årsplaner opstår automatisk når forløb oprettes og tildeles til klasser.
Årsplanerne kan også oprettes direkte i årsplanskalenderen. Herved opstår forløb,
som der efterfølgende kan laves indhold til.

Digital linksamling, hvor lærerne selv kan bestemme indholdet. Links kan lægges
ind i grupper, som kan ses af enten hele skolen, klasser eller privat. Lærerne kan
altså også lave sin egen linksamling direkte i læringsplatformen.
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I øverste højre hjørne kan du trykke på din bruger.
Her kan du oprette eller vælge dine klasser via Mine klasser/hold, opdatere din
profil, og gå til ledelse (hvis du er leder).

Kom i gang med forløb
Når du befinder dig i forløbsoversigten, kan du se dine eksisterende forløb og lave nye forløb.
Forløbsoversigten kan vises i tiles- eller en listevisning. Det vælges i højre hjørne.

Eksempel på forløbsoversigt i tiles-visning med 7 aktive forløb.

Eksempel på forløbsoversigt i listevisning med 7 aktive forløb.
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Nye forløb
Nye forløb oprettes via plusset.
Alt afhængigt af hvilken visning du har valgt, så ligger opret nyt forløb enten til venstre eller højre.

Eksempel – Nyt forløb fra listevisning

Eksempel – Nyt forløb fra tiles-visning

Ved oprettelse af forløb, skal du igennem tre trin.
• Første trin er stamdata, og skal oprettes inden du kan gå videre til
• læringsmål
• forløb
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Stamdata:
Stamdata på et forløb består af titel, formål, emneord, fag, målgruppe, klasse, start- og slutdato samt
delingsniveau.

Titel: Forløbstitel
Formål: til info om forløbet

Emneord: Søgeord gør forløbet
nemt at søge frem igen i din
forløbsoversigt og evt. i
vidensdeling

Fag: Alle gængse fag kan vælges og
kombineres
Målgruppe: Klasseniveau/årgang
Klasse: Den konkrete klasse, som du
laver forløbet til.
(se hvordan du ændrer/tilføjer i
”klasse” i afsnittet Tildele og dele
forløb.)

Når du vælger ”Fag” og ”målgruppe”, findes de Forenklede Fælles Mål for årgang
og fag automatisk.
De kan bruges når du skal lave læringsmål i næste trin.

8

Startdato og slutdato:
Du vælger i ”Startdato”, hvornår forløbet og opgaverne
skal være tilgængelige for dine elever.
Ved at klikke på kalenderen vælger du dato og tidspunkt
på dagen, hvor forløbet skal være tilgængeligt.
”Slutdato” er når forløbet afsluttes og opgaverne i
forløbet skal være afleveret og dermed automatisk
overgår til læsevisning for eleverne. Det betyder, at de
ikke længere kan skrive i opgaverne i forløbet eller
lægge videoer eller filer ind i elevaflevering.
Du kan altså planlægge dine forløb med en startdato ude i
fremtiden.
I forløbsoversigten vil det pågældende forløb være indikeret med
et ur. Kører du musen henover, kan du se dato og tid for hvornår
forløbet udgives til de valgte elever på forløbet.
Indeholder dit forløb ingen startdato, vil ur-ikonet ikke figurere på
dit forløb.

Antal lektioner:
Her kan du skrive de antal lektioner, som du forventer at bruge på
forløbet.

Eksempel på forløb, som aktiveres senere.

Integration med Office365 Classroom:
Forløb kan opstå som Classrooms i Office365.
Hvis du IKKE ser denne mulighed, er det fordi din skole ikke har slået dette til.
Delingsniveau:
Vælg hvor dybt du vil dele dit forløb. Du kan vælge mellem mig selv, skole, kommune eller globalt.
•
•
•
•

”Mig selv”: Forløbet bliver ikke delt med kolleger,
men kan kun ses af dig og evt. elever du kobler på.
Forløbet er ikke delt i vidensdeling.
”Skole”: Forløbet deles med kolleger på din skole i
vidensdeling.
”Kommune” forløbet deles med kolleger i kommunen
i vidensdeling.
”Globalt” forløbet deles med alle kolleger rundt omkring i landet.

Vælg ikon og farve på dit forløb
Tryk på bogen og tryk på farven for at vælge ikon og farve på dit forløb.
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Forløbet er synligt og eleverne kan tilgå det.

Forløbet er skjult og eleverne kan ikke tilgå det.
Dette kan f.eks. bruges når man retter et forløb og giver evalueringer og feedback.
Når forløbet er låst, kan elever og forældre ikke få adgang til forløb og feedback.

”Forløbet er ikke markeret som referenceforløb.” Dette betyder, at opgaver, afleveringer, feedback
og evt. karakter ikke kommer med i den enkelte elevs portfolio.

”Forløbet er markeret som referenceforløb”. Nu medtages opgaver, afleveringer, feedback,
karakter etc. i den enkelte elevs portfolio.

Når du har tastet dine stamdata om
forløbet, trykker du ok.
Nu kan du arbejde med læringsmål til
forløbet eller indholdet i selve forløbet.

Eksempel på forløb i 7. klasse omkring romanen ”Drengen i den
stribede pyjamas”
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Hvad er læringsmål?
Læringsmål og evalueringskriterier vises på 3-5 niveauer.
Hvert niveau bør udvikles så eleverne både opnår overflade- og dybdeforståelse. Progressionen i
læringsmålene formuleres med udgangspunkt i Solo-taksonomien. Herved synliggøres læringsmål og
evalueringskriterier for eleverne.
Niveauerne skal understøtte eleverne i at komme fra deres nuværende niveau til deres ønskede mål.
Et læringsmål skal tydeliggøre for eleverne, hvad de kan gøre for at vise, at de har opnået deres mål.

Læringsmål:

Du indsætter nye læringsmål via plustegnet over nyt kriterie.

Differentiering af valgte læringsmål/andre mål sker gennem 3-5 farver, hvor blå er minimum og hvid er
maksimum i eksemplet her. Her er det muligt at synliggøre de valgte mål over for eleverne.
Via farverne bliver det meget konkret for eleverne, hvad du som underviser forventer eleven som minimum
skal kunne for at gennemarbejde forløbet. På denne måde kan man præsentere nedbrudte læringsmål.
Eleven skal således vælge sig ind på en farve før og efter forløbet, hvorved vi kan se om eleven har flyttet
sig.
Du har flere muligheder for at udfylde læringsmål:
1. Du kan selv lave dine
læringsmål helt fra
bunden
2. Du kan sætte mål
sammen fra Fælles Mål og
Alsidige Mål
3. Du kan søge efter
kollegers delte
læringsmål, bruge
skabeloner eller genbruge
egne skabeloner
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Egne læringsmål
Du kan selv udfylde læringsmålet fra bunden ved at klikke på den hvide boks ved hver farve.
Her vil du kunne:
• indtaste tekst
• vælge ikoner via blomst-ikonet
• Optage video/lyd og bruge i stedet
for måltekst
Hermed bestemmer du som lærer, hvilken
tekst eleverne evt. skal se, og tage stilling til.

For hvert læringsmål findes disse ikoner, som gennemgås i det følgende.

Fælles Mål og alsidige mål

Sæt flere læringsmål og alsidige mål sammen.
Vælg ”Tilknyt mål”-ikonet som vist her.
Vælg herefter de ”Fælles Mål”, som forløbet skal afdække. De fælles mål du har til rådighed, er genereret
på baggrund af valgte fag og klassetrin i forløbets stamdata.
Når du vælger kompetencemål eller et fælles målpar, kan du selv bestemme, hvad du ønsker at tage med.
Du kan synliggøre de valgte mål overfor eleverne. Du kan også tilføje dine mål i fanen ”læringsmål” og
koble flere fælles mål på et læringsmål. Du kan åbne de forskellige kompetenceområder og vælge mål deri.

Du klikker bare til eller fra – når de er markeret med farve, er de valgt.
Derefter lukker du vinduet på krydset.
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Hvis du har koblet en klasse på i stamdata, vil det fremgå i elevplanerne for de udvalgte elever, hvilke
fællesmål de har arbejdet med.
”Alsidige mål” giver mulighed for at vælge forskellige alsidige områder, som eleverne skal arbejde med.
F.eks. indenfor ansvar, naturlig selvhævdelse, selvkontrol, empati mv.
I eksemplet herunder er det konkrete alsidige mål fra en dansk kommune. I kan selv præge indholdet af
alsidige mål, hvis I bruger nogle specifikke i jeres kommune.

Du kan nu vælge i kategorierne, hvilke mål du vil arbejde med. De valgte mål markeres med en farve.
Du kan fjerne et læringsmål eller alsidigt mål ved at trykke på det igen, når du kører musen hen over ikonet.
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Under læringsmål kan du beskrive læringsmål og sætte tegn på læring og evalueringskriterier ind.
Det er ikke noget eleverne ser. Det er kun til evt. medforfattere eller kollegaer, som du deler forløbet med.
Tryk på Vis tegn på læring i højre hjørne.
Nu får du vist felterne Læringsmål og Tegn på læring.
Her kan du skrive målene ind.

Når du har tilføjet de ønskede mål for forløbet, kan du synliggøre eller skjule målene for
eleverne.
Dette gøres ved hjælp af øjet, som du er stødt på tidligere i forbindelse med stamdata.
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Læringsmål og skabeloner

Søg i læringsmåls-databasen om andre har synliggjort de valgte mål i et læringsmål. Du kan så
tage en kopi, hvis du finder læringsmål, som du syntes passer til din undervisning.

Stjernen indikerer om det er et referencelæringsmål – altså et mål, som er udvalgt til at ligge øverst i
læringsmålsdatabasen på jeres skole.

Ved at trykke på denne, kopier du det valgte læringsmål ind og kan komme i gang med at bruge
denne eller ændre i den.
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Findes der endnu ikke et læringsmål til dit valgte mål, så kan du bruge de generelle skabeloner via knappen
generelle skabeloner, som her:

Stjernen og kopifunktionen fungerer som beskrevet på foregående side.
Når du har udfyldt tekstfelterne i dit læringsmål, gemmer du via dette ikon dine læringsmål i
”Mine Skabeloner”.

Nu kan du altid komme tilbage til tidligere læringsmål via funktionen ”Mine Skabeloner”, som
ligger i ”Søg i læringsmål”.
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Skjul ubrugte tekstfelter i læringsmål for eleverne
I eksemplet herunder har vi kopieret 2 læringsmål ind fra databasen. Herefter vælger vi at skjule de hvide
niveauer. Der arbejdes nu kun med de 4 læringsmål fra blå til grøn.

Øjnene under læringsmålene kan skjules. Dermed arbejder vi kun med 4 niveauer.
Hvis vi skjuler både det hvide og det grønne niveau, arbejdes der kun med 3 niveauer.
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Flere mål i samme læringsmål
Du kan arbejde med sammensætningen af læringsmål på flere måder.
• Du kan opstille flere læringsmål under hinanden, og lade eleven tage stilling til dem enkeltvis.
• Du kan også sætte flere læringsmål sammen i et felt.
Her skal eleven tage stilling til flere udsagn i et eller flere felter.
• Du kan sætte både Fælles Mål og Alsidige Mål i samme læringsmål.
Når du klikker på ”Tilknyt mål” åbnes oversigten af fælles mål og alsidige mål, og du kan vælge fra
oversigten.
I eksemplet her har vi valgt et målpar (vidensmål og færdighedsmål) samt to alsidige mål.
De er markeret med en blå farve i de to eksempler herunder.
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Nu ligger vores valgte læringsmål og alsidige mål således sammen.
Vi kan vælge om vi vil have 3,4 eller 5 farver synlige ved hjælp af øjnene under de sidste to felter.

Det betyder symbolerne i højre side:

Et mål fra Fælles Mål kan
stjernemarkeres, se det ligger
øverst i læringsdatabasen.

Lav en kopi af dit læringsmål. Det
gemmes i ”Mine Skabeloner”,
som du finder i ”Søg i
læringsmål”.

Ryk dit læringsmål op i
oversigten.

Ryk dit læringsmål ned i
oversigten.

Lav en kopi af dit læringsmål.

Slet dit læringsmål.

Eleven bliver hermed involveret i egen læring. Når forløbet åbnes, vælger eleven hvilket niveau hun/han
befinder sig på. Herefter åbnes forløbet, og eleven kan nu arbejde med indholdet i forløbet.
Læringsmålet er synligt for eleverne, og de skal vælge deres niveau både før og efter de har
arbejdet med forløbet.
Ønsker man ikke eleven skal bruge læringsmålet i forløbet, kan man gøre dem usynlige for
elever. Det sker i bjælken over hvert læringsmål vha. øjet. Sættes der kryds over øjet, kan
eleverne ikke se læringsmålet og skal ikke vælge en farve i forhold til læringsmålet.
Vi kan altså skjule synlig læring for eleverne, men kan fortsat evaluere dem som underviser vha. felterne.
De gennemfører læringsmålene, men skal ikke selv forholde sig til dem. Det gør du derimod som underviser
i evalueringen, og der opstår data i elevplanen på baggrund af disse læringsmål.
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Forløb
Læringsforløbene er opbygget i kapitler, som ses til venstre og indhold af kapitlerne ses til højre.

”Til Personalet” finder du øverst i venstre spalte. Det er et særligt område/kapitel, hvor læren kan indsætte
lærervejledning eller lignende info. Indholdet i dette område kan kun ses af læreren og medforfattere, ikke
af elever. Der kan oprettes flere indholdsfelter og placeres links og materialer. Området er meget brugbart
ved vidensdeling.
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Skjul kapitler for eleverne ved at sætte kryds over
øjet.
Ændre navn eller rækkefølge på kapitlerne via
blyanten.

Lav nye kapitler via ”Nyt kapitel”

Minimer kapiteloversigten via luk-knappen.

Når du har delt forløbet med elever, kan hver
enkelt elev vælges i ”Se forløb som” og dermed
ser du forløbet med evt. opgaver/afleveringer fra
den valgte elev.
Du kan altså se hvordan forløbet ser ud for den
valgte elev og hvor langt de er nået med det.
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Indholdsfelter i et forløb
Ved opbygning af et forløb, har du mulighed for at benytte multimodalt indhold.

Grundlæggende for alle indholdsfelter er, at de kan markeres
som lektie og vil således opstå i ugeplanen.

I dette afsnit gennemgås de forskellige indholdsfelter.
Du opretter indholdsfelter inde i dine kapitler.
Tryk på ”Nyt indholdsfelt” til højre for kapiteloversigten.
Nedenstående liste kommer hermed frem.
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Tekst
Feltet er velegnet til information, introduktion eller indledning.
I tekstområdet kan du indsætte almindelig tekst, links, billede, tabel og smileys.
Det er også muligt at optage en video direkte fra din computer. Det sker ved hjælp af dette link.
For at kunne optage, kræver det at din computer har webkamera og kan optage lyd. Du kan
også blænde kameraet, og kun optage filmen med lyd/instruktioner fra dig.

Billede
I et billedfelt kan du indsætte et billede til forløbet. Du har flere muligheder for at finde dit billede.
Du kan vælge det fra computer, OneDrive, Google Drive eller via en direkte billedsøgning på Google.

Hvis man vælger ”Billedsøgning” fra Google, kommer et nyt vindue frem. Her kan man søge efter billeder
direkte fra Google. Et filter sørger for, at resultaterne er til ”fri afbenyttelse, deling og ændring”, dvs. at ved
brug af disse billeder støder man ikke på udfordringer med ophavsrettigheder.
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Herefter trykker du på billedet du vil bruge, og billedet er nu automatisk indlejret. Se eksempel herunder.
Du kan nu:
•
•
•

give det en overskrift i feltet ”Billede”
Rotere billedet vha. ikonerne under billedet
Lave en beskrivelse til billedet vha. feltet ”Vis beskrivelse”
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Video
I et videofelt har du flere muligheder for at indlejre en video direkte i forløbet.
Du kan:
1. Indsætte en video-url. Hvis du allerede har et link til en video, indsættes linket her.
2. Søge en video direkte via Youtube. I funktionen kan du se videoen igennem, og vælge video ved
brug af fluebenet.
3. Bruge video fra Skoletube.
4. Optage video direkte i din browser. Se videoen igennem og tryk gem, så er din video klar til at
afspille.
5. Indsætte en beskrivelse af din valgte video

Eksempel på en indlejret YouTube video.

25

Opgave
I et indholdsfelt til opgaver kan du lægge opgaver ud til dine elever.
Opgaverne kan besvares enten individuelt eller i grupper, og eleverne kan ikke se hinandens besvarelser.
Der er altså ikke tale om et fælles dokument. Når eleverne har åbnet opgaven på deres enhed, vil deres
besvarelse være gemt under deres profil.
På denne måde kan du f.eks. lægge matematikopgaver, spørgsmål til novelle, sætninger til oversættelse
eller lignende opgaver ud til din klasse.
Opgaven gemmes automatisk når eleven lukker dokumentet på krydset i højre hjørne.
Du kan nu se hver enkelt elev opgavebesvarelse.
Du kan uploade din opgave fra:
•
•
•

”Vælg en opgave” – dokumentet vælges fra din enhed
”OneDrive” – dokumentet vælges fra dine OneDrivemapper
”Google Drive” – dokumentet vælges fra dit Google drev
•

Trykker du på OneDrive, åbnes dokumentoversigten automatisk.
Her kan du vælge filer fra dit OneDrive eller fra Teams/grupper.
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Når opgaven er uploadet, ser det ud som herunder.
Disse opgaver er hentet fra henholdsvis OneDrive og Google Drive.
Du vælger om der skal være en afleveringsdato og et tidspunkt for opgaverne.

Elevaflevering
I dette felt kan du oprette en aflevering. En aflevering kan enten være en del af et forløb, eller en
selvstændig afleveringsopgave.
Afleveringsmodulet giver flere muligheder for typer af afleveringer.
Eleverne kan:
•
•
•
•

Skrive deres svar direkte i et tekstfelt. Dette til/fravælges af læreren.
Uploade redigerbare filer som f.eks. word, excel etc. som læreren efterfølgende kan
kommentere/rette i online.
Uploade links eller videoer fra Skoletube
Optage en video direkte i deres browser

Alt hvad eleven uploader eller skriver i afleveringsmodulet, gemmes i forløbet og kan ses i elevens digitale
portfolio.

Stileoplæg fra Materialeplatformen?
Har du hentet en opgave i pdf-format, som dine elever skal skrive en aflevering ud fra,
kan du uploade pdf-filen i et felt over eller under ”Elevaflevering”.
Brug indholdsfeltet ”Materiale”.
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Herunder ses et eksempel på oprettelse af en aflevering set fra lærerens side.

Samme aflevering ser således ud fra elevens side:

Ønsker du kun at eleven skal kunne skrive i et tekstfelt, ELLER kun skal uploade en fil, skal du vinge de
ønskede funktioner af.
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Link
Feltet kan bruges til links. De bliver straks aktive og klar til brug.
Det kan være links til artikler, hjælpeprogrammer, hjemmesider, blog eller materialer.
Her oprettes linket.

Sådan ser linket ud hos eleven.

Materiale
Pdf’er og lignende filtyper med information, stileoplæg, noveller, fagtekster og lignende kan deles med
eleverne i indholdsfeltet ”materialer”.
Elever har kun læseadgang til materialer.
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Notifikation
Når du har foretaget en ændring eller lagt et nyt forløb ind, kan du lave en notifikation.
Funktionen kan bruges i:
• Ugeplan
• Elevplan/overblik
• Forløb
Notifikationen ser ud og virker som i f.eks. Facebook.
I toppen af ”EasyIQ SkolePortal” vises en ”klokke”, som det ses herunder:

Når klokken vises i sort, er der ikke sket noget siden man sidst klikkede på klokken/notifikations -oversigten
Når klokken vises således:

Nu er der sket en ændring, siden man sidst klikkede på klokken/notifikationsoversigten.
Når man klikker på klokken, kan det f.eks. se således ud:

Det er muligt at klikke på ”ugeplan” og ”elevplan” for at åbne siderne, som der er lavet notifikationer på.
Når der laves en notifikation på f.eks. 9A’s ugeplan får alle med en relation til 9A en notifikation, undtaget
den medarbejder, der laver notifikationen.
I forhold til 9A vil følgende modtage en notifikation:
1. Alle eleverne
2. Alle ansatte tilknyttet 9A
3. Alle elevernes forældre med forældremyndighed
Når der laves notifikation på en Elevplan/Overblik, får eleven og forældrene en notifikation.

30

Tildele og dele forløb
I et forløb kan man tilgå en række funktioner:
• Stamdata – se og ret i indtastede stamdata
• Se Opgaver – følg med i elevernes opgaver i
forløbet
• Elever – tilføj elever, klasser eller hold
• Medforfattere – del forløbet med en kollega
• Evaluering – se elevers evaluering og giv dem
feedback
• Lav kopi – der laves en kopi af hele forløbet, som
dukker op på forsiden af forløbsoversigten

Når et forløb er færdigt, kan du dele det med udvalgte
klasser.
Du har måske allerede valgt klasse i forløbets stamdata.
Hvis ikke kan du tilføje en eller flere klasser, elever eller
hold.
Dette gøres via menuknappen øverst til højre. Vælg Elever.
Tildeling til elever kan ske på 3 måder, hvor den starter i knappen tilføj klasser.
Tryk på klassen, som skal arbejde med forløbet.
SkolePortal generer nu et individuelt forløb til hver enkelt elev i klassen.
Du kan lave dine egne hold på tværs af klasser, årgange, skoler.
Se mere om at danne hold på tværs i afsnittet ”Mine klasser/hold”.
Individuelt valg af elever – f.eks. ved forløb på tværs forskellige klasser.
Søg elever frem via deres klassebetegnelser, og sæt flueben ud fra dem der skal
have adgang. Du kan også klikke på elevens navn, så tilføjes denne til elever som
har adgang til forløbet.
Lav dine egne grupper og vælg hvilke elever, som skal være i gruppen. De
arbejder sammen om forløbet og opgaverne.

Vil du fravælge nogle elever
eller en klasse fra forløbet,
trykker du blot på
skraldespanden bag eleven
eller klassen.
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Evaluering
Når eleverne er igennem forløbet, er det tid til en evaluering på deres arbejde.
Du kan tilgå evalueringen fra forløbet, som vist til her til højre.
Evaluering sker på baggrund af de synlige læringsmål, som eleverne udfyldte i starten
af forløbet.
Evalueringen er opdelt i tre områder:
•
•
•

Læringsmål
Opgaver
Feedback

Evaluering i læringsmål
Når du er i dit forløb og tilgår menuboksen (se ovenfor), går du til Evaluering. Siden åbner automatisk på
afsnittet Læringsmål.
Til højre på siden finder du et informationsikon. Her kan du få en forklaring på felternes betydning.
Se nedenstående billede.

I kassen Kriterier øverst i
venstre hjørne kan du vælge
mellem dine valgte fælles mål.
Eleven evalueres ud fra hvert
af de valgte læringsmål.
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I eksemplet her har vi brugt eleven Ane Petersen. Vi kan se at hun har valgt det orange felt i
udgangspunktet, og har valgt det gule felt i opnået mål.

Du kan som underviser vise Ane, at du er enig eller uenig i hendes vurdering af sin kunnen.
Ved at sætte dine vurderinger ind, giver du Ane en feedback på hendes
læringsmål.

I eksemplet til højre, er Anes vurdering markeret med en ramme, og
lærerens vurdering markeret med en sort kasse.

Ane vil se feedbacken således:
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Sådan kan man evaluere den enkelte elev på det enkelte fælles mål eller differentierede læringsmål.
Evalueringen kan udvides med en kommentar til eleven, og afsluttes med et flueben til højre for feltet.
I feltet Gå til feedback kan man tilføje yderligere feedback i form af en kommentar, en fil, et billede eller
man kan optage en video med feedback til eleven.

Opgaver i evalueringsområdet
Har du lavet opgaver til eleverne i et forløb, får du et overblik i dette område.
Vælger du opgaver i venstre kolonne, kan du se hvem der har afleveret.
Du kan skifte mellem opgaverne i samme kolonne.

Du har også mulighed for at skifte til elevvisning i samme kolonne.
Her vælger du en elev ud og får mulighed for at se deres læringsmål, opgavebesvarelser og evaluering.
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Feedback i evalueringsområdet
I området med feedback kan du give hver enkelt elev
feedback på hele forløbet.
Du opretter feltet ved først at udvælge din elev på
listen, og derefter trykke på plusset i Feedback til
forløb.

Der kan tilføjes kommentar, filer, billeder og videoer til
den enkelte elev.
Kommentarerne skrives ind via Ny kommentar.

Video
Video optages direkte via din enhed ved at trykke Ny
video. Tryk Start optagelse og lav din video foran
kameraet. Tryk Afslut optagelse når du er færdig.
Derefter behandles din optagelse og du vil i løbet af kort
tid kunne se den igennem.
Længere videoer tager lidt længere tid om at blive klar.

Når du er tilfreds med din video, trykker du Gem
optagelse og videoen uploades/lægges nu klar til
afspilning via videoikonet i kommentaroversigten.

Hele processen omkring videoer sker helt automatisk, og der er simpelt at lave
mellem underviser og elev.
Evt. videoer eller kommentarer som skal slettes, gøres via knappen til højre.
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Ugeplan
I ugeplan kan elever og forældre få et overblik over den kommende uges aktiviteter og begivenheder.
Har du oprettet forløb og indholdsfelter med en slutdato, vil de opstå automatisk i ugeplanen.
Eleverne vil på den måde blive mindet om afleveringer, lektier og forløb.
Ugeplanen er delt i ind i følgende kategorier:
• Beskrivelse – en fællesbesked. Skal synliggøres ved at vinge af i det lille felt i venstre side. Her kan
også indsættes et billede eller en videooptagelse.
• Vigtig information – beskeder eller huskelister til en specifik dag. Bruges ikke til lektier.
• Ugeplan – hvad skal der ske dag for dag i denne uge.
• Forberedelse - kan du skrive klassens lektier ind. Har du lavet forløb med opgaver med
slutdato/afleveringsdato, vil de automatisk fremgå af dette felt.
• Forløb – oversigt over de igangværende forløb i klassen for forskellige fag. Disse felter opstår
automatisk når der er oprettet et forløb med start- og slutdato.

Et eksempel på en ugeplan med en besked og et billede øverst i Beskrivelse.
Nederst kan elever og forældre se igangværende forløb.
Klikker man på bogikonet til venstre for forløbstitlen åbnes forløbet.
Lektier kan oprettes manuelt og skrives direkte ind i feltet. Se engelsk tirsdag 18. februar. Her er ingen links,
men kun information.
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Opgaver
I topmenuen finder du Opgaver. Her får du et overblik over opgaver og afleveringer, som ligger i aktive
forløb for den pågældende klasse.
Dvs. opgaver, som du har stillet eleverne eller afleveringer, som de har uploadet i et elevafleveringsfelt.

Via de farvede felter kan underviseren se elevernes proces i arbejdet med opgaver og andet i forløbet.
I dette eksempel tager vi udgangspunkt i opgaven Lav en hjemmeside – se pilen.
•
•
•
•
•

Hvid – Opgaven er stillet til 24 elever.
Rød – Eleverne har adgang til opgaven, men har endnu ikke afleveret.
Gul – Elever som efterspørger digital vejledning til sin opgave.
Orange – Underviseren har sendt vejledning ved at læse eller se opgaven igennem og komme med
kommentarer deri.
Grøn – Eleven har trykket afleveret og afventer endelig feedback.
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Digital vejledning af elev
Har en elev anmodet om vejledning til en opgave, kan du som lærer se det i opgaveoversigten.
I det gule felt står et 1-tal. Det er antallet af elever, som ønsker digital vejledning.
For at hjælpe eleven trykker du på ikonet.

Her kommer du ind på følgende side, hvor vi kan se, at det er Ane Petersen, som ønsker vejledning.
Det kan vi give hende ved at trykke på feltet for feedback.

I feedbackfeltet kan du oprette feedback
og samtidig se hendes opgave, så du
nemmere kan vejlede hende.
Når du har skrevet din feedback til
eleven, lukker du ned på krydset i
hjørnet.
Herefter sender du feedbacken til eleven
ved at markere
.
Eleven kan nu se at der er vejledning.
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Andre funktioner i opgaveoversigten
I oversigten fra foregående eksempel, mødte du flere ikoner.
De forklares herunder.

•
•

•
•

Kalenderikon - Du kan tildele en elev mere tid til en opgave, hvis det bliver nødvendigt.
Dokumentikon – herfra kan du tilgå elevens opgave og rette/kommenterer opgaven.
BEMÆRK! Har eleven uploadet en fil, f.eks. en stil, vil der stå antallet af
uploadede elementer i dette felt i stedet for ikonet.
Feedbackikon – som nævnt ovenfor kan det bruges til vejledning, men også til karaktergivning og
feedback på den færdige og afleverede opgave.
Stjerneikon – Ved at fremhæve stjernen, udvælges opgaver, som man gerne vil have med i elevens
Portfolio til fremhævelse for elev og forældre.

Opgaver set fra elevside
Fra elevens side vil en opgave se således ud.

Ønsker eleven vejledning til opgaven, kan
hun trykke på Anmod om vejledning.
Billedet vil se ud som herunder.

Når opgaven er færdig/afleveret, markerer
eleven det ved at trykke på Aflever.
Billedet vil se ud som herunder.
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Feedback
Nu skal der gives feedback til eleverne på deres afleverede arbejde.

Når du trykker på elementer eller kommentarikonet åbnes feedbacksiden, som beskrevet i afsnittet om
digital vejledning.
Her kan du se de afleverede elementer.
Hvis du åbner dokumentet, kan du redigere online, så eleverne får dine rettelser med det samme uden upeller download.
Desuden kan du give en karakter efter 7 trinskalaen, eller tildele mere tid samt synliggøre opgaven til
portfolio via stjernen.
Du kan give feedback, som vist på billedet herunder.
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Portfolio
I dette afsnit kan du tilgå den enkelte elevs portfolio.
Alt arbejde fra forløb, feedback, kommentarer, karakter samt forskellige typer af filer og videoer, som er
lagt op, kan ses her.
Klik dig ind på den enkelte elev i oversigten og se elevens arbejde i dette skoleår.
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Via plusset i øverste højre hjørne kan du starte et nyt emne i en elev portfolio.
Det kan bestå af kommentarer, filer og video.
Eleven kan ligeledes ligge disse ind. Emner kan stjernemarkeres, så de er nemme at finde frem igen

Portfolioen viser kun stjernemarkeret opgaver indtil du klikker Se alle opgaver øverst.
Så vises alt Ane har arbejdet med.
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Elevplaner
I området elevplaner findes følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•

UPV
Alsidige Mål
Karakter
Overblik
Studievalg
Og flere tilvalgte funktioner

Konfiguration/klasseoverblik
Under Elevplaner kommer man først til klassesiderne.
Man vælger selv hvilke værktøjer, man ønsker at bruge for den pågældende klasse.
På indstillingshjulet til højre vælges de arbejdsredskaber, som er relevante for netop denne klasse, og som
du ønsker elever og forældre skal kunne tilgå.

Til højre vælger du hvilken startside du ønsker elevplanen
starter i hos dig og eleverne. Der kan kun vælges en side.
Luk på krydset.

Nu kan du vælge den elev du
ønsker at arbejde med på
listen.
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Herefter vil du komme ind på denne side. Her får du et overblik over de værktøjer, som vores løsning
indeholder i elevplanen.
Husk at du selv kan vælge hvilke værktøjer du ønsker at bruge, så løsningen bliver mest mulig overskuelig.

Fagoversigt
På billedet ovenfor ses en fagoversigt for en elev. Her kan du se antallet af opgaver, brug af fællesmål,
læringsmål og antallet af forløb i faget.
Du kan nu vælge et fag ved at klikke på det.

Når du har valgt dit fag, får du nu en oversigt over de forløb, som eleven har været igennem i løbet af
perioden. Hvis eleven og læreren har lavet start og slutevaluering, vil du kunne se en subjektiv valgt
progression på læringsudbyttet af de gennemgåede emner.
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Dialog
I dialogfunktionen finder du muligheden for at have en dialog om eller med den enkelte elev.
Her kan man skrive på det enkelte fag, og feltet er delt i Fagspecifik og Personlig udvikling.
I feltet kan du vælge at skrive, lægge billede ind eller optage en video. Sidstnævnte kan være en stor hjælp i
korrespondance med personer med dysleksi.

Emner i dialogområdet kan skjules for eksempelvis
forældre, elev eller andre ansatte.
Skjuler man alle, er det kun en intern note til en
selv.
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Elevmål – for den enkelte elev
Du kan som underviser knytte mål og læringsmål til den enkelte elev.

Du kan også arbejde med elevens personlige udvikling ud fra status, handling og opfølgning.
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Alsidige mål
I alsidige mål får du et individuelt billede af den enkelte elev.

Du kan også få et automatisk oprettet overblik over hvilke alsidige mål, eleven har arbejdet med, samt et
billede, hvis eleven og læreren arbejder med alsidige mål i deres forløb.
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Fravær
Her trækker systemet automatisk fra de administrative systemer.

Karakterer
Her trækker systemet automatisk fra de administrative systemer.
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Overblik
Skab en enkelt digital elevplan via overblik ud fra kompetencemål.

Du kan selv tilføje de fag, som du synes skal være i overblikket.
Det sker på plusset ved Tilføj fag.

Her kan du også arbejde helt enkelt med de alsidige mål, andet, og se
tidligere overblik.
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Elev og forældre har også mulighed for at skrive i Elevplan/overblik. Under andet er to felter, som kun kan
benyttes på henholdsvis elevsiden og forældresiden.

Elevlog
I elevloggen har underviser et samtaleredskab til brug ved 1-1 samtaler med eleven. Spørgsmålene
besvares sammen med eleven, og underviser skriver svar ind i dokumentationsfeltet i samarbejde med
eleven.
Spørgsmålene er standardspørgsmål. Ønskes det kan man lægge andre spørgsmål ind i filområdet, og tilgå
dem herfra.
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Længere nede på elevloggen finder du yderligere spørgsmål til eleven samt et kommentarfelt, som kun er
synlig for underviser.
Efter endt samtale kan du vælge at synliggøre samtalen og svarene for elev og forældre ved at ”vinge” dem
af i oversigten over samtaler nederst på siden.
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Studievalg
Studievalgsportfolien har en række spørgsmål, som elever besvarer individuelt. Punkterne i menuen
Studievalg er enslydende med punkterne fra Undervisningsministeriet, og skal udfyldes i forbindelse med
valg af ungdomsuddannelse i 9. og 10. klasse.

Udsnit fra Studievalgsportfolien for en elev.

Studievalgsportfolio skal altid vedlægges som bilag, når en elev ansøger om plads på en
ungdomsuddannelse. For at kunne bruge det besvarede, vælger man printfunktionen i højre hjørne, og
printer til PDF. Herfra kan man så gemme dokumentet i PDF-format og vedhæfte det i ansøgningen.
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UPV
Elevens UPV kan udfyldes i denne funktion, og sendes direkte til optagelse.dk.
Eleven udfylder sin del på denne side:

Derefter kan læreren via klasseoversigten give sine vurderinger på de faglige, personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger på hver enkelt elev.

I feltet yderst til højre i linjen udfyldes elevens UPV-handleplan via dette ikon.
Når feltet er færdigudfyldt, vil ikonet ændres til.
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Handleplanen ser ud som herunder for hver enkelt elev.
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Vidensdeling
Vidensdeling giver mulighed for at dele og hente forløb fra kollegaer på skolen, i kommunen eller resten af
landet. Dette finder du i listen under Global.
Har din skole abonnement til Clio, Gyldendal, Alinea eller Skoledu, kan du hente forløb direkte fra
portalerne. Dette finder du i listen under Alle Forlag.
Du kan sorterer i fag/tema, målgruppe og forlag/område. Det er også muligt at søge med fritekst eller i
Fællesmål.

I listen kan du se forløb og hvad de indeholder.

Du kan på et specifikt forløb se dets overordnede indhold via ikonerne på forløbet.
Forløbet indeholder fælles mål.

Forløbet indeholder synlige læringsmål.

Du kan se mere info om forløbet.

Forløbet her har en gennemsnitlig rating fra kolleger på 5 ud af 5 mulige stjerner
4-tallet viser hvor mange gange forløbet er kopieret, dvs. hentet af en anden bruger.
Forløb med ratings og kommentarer kommer øverst i skabelondatabasen.
Når du har fundet et forløb, kan du kopiere det via de tre streger i højre side af linjen.
Forløbet åbnes automatisk når der laves en kopi, og du kan nu tilrette forløbet, som du ønsker det.
Der kan nu udbygges med opgaver, elevafleveringer eller andet, som skal med i forløbet.
Har du kopieret fra et forlag, kan du vælge om du vil kopiere med eller uden læringsmål.
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Årsplan
Når man har lavet forløb med tidsstyring, kommer disse automatisk med i ugeoversigt samt på en liste over
igangværende forløb mv.
Vil du gerne lave din årsplan tidligt, lægger du blot forløb ind med tidsstyring. Årsplanen opstår så
automatisk.
Forløbene skal ikke være færdige med indhold, men titel og tid er tilstrækkelig i første omgang.
Du kan efterfølgende fylde indhold eller finde skabeloner til dine forløb løbende.
Husk at klasserne skifter automatisk ved årsrulning i sommerferien, så vil du f.eks. lave årsplan for
kommende 6.A, skal du før sommerferien tildele forløbet til 5.A. Ved årsrulningen 5.A til 6.A.
Du kan tilgå årsplanen for næste skoleår ved at skifte skoleåret enten øverst i menuen, eller
kalenderbjælken i årsplanen.

Via plusset i højre menu (se rød cirkel) kan du lægge nye forløb ind i din årsplan med titel og tidspunkt.
Efterfølgende kan du gå i forløbsoversigten og koble læringsmål og indhold på forløbet.
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Forløb du opretter direkte fra årsplanen er som udgangspunkt låst. De kan ikke ses af elever og forældre.
Når forløbene er klar med indhold og evt. læringsmål, kan de låses op for elever og forældre.
Skal du lave flere lignende årsplaner, kan du kopiere årsplanen i højre hjørne. Du
skal have valgt fag og klasse inden du kan kopiere.
Du kan hermed tage en kopi af klassens nuværende årsplan i et bestemt fag, og
få samtlige forløb med indhold oprettet og klar til en ny klasse.

Du vælger herefter hvilken ny klasse, som skal have årsplanen og i hvilket skoleår. Du kan også kopiere
årsplanen til en skabelon, som du nemt kan tildele en klasse på et senere tidspunkt.
Årsplanen kan også vises i en oversigt. Vælg oversigt i menuknappen øverst til højre.
Hermed får man et overblik med læringsmål. Se eksemplet herunder.
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Skabeloner i årsplan
Under årsplan/skabeloner kan der oprettes en række forløb, uden at disse er tilknyttet en klasse eller et
hold. Det er altså muligt at lave en samling af forløb f.eks. som inspiration/videndeling til Dansk i 9. årgang.
Oversigten ser således ud:

Via plusset i højre hjørne kan du oprette en ny ”årsplan-skabelon”.
Man vælger ”Fag”, ”Målgruppe” og give årsplans-skabelonen
en ”Titel”.

Vælg om årsplan-skabelonen skal deles med kollegaerne på
kommunalt niveau:

Årsplan-skabelonen er ikke delt med kollegaerne

Årsplan-skabelonen er delt med kollegaerne i Årsplan-skabelon området

I menuen kan man indsætte en medforfatter. Medforfattere har samme rettigheder som
ejeren af skabelonen. Det betyder at ejer og medforfatter(e) kan ændre og slette
skabelonen.
Når man trykker Kopiér Årsplan kommer denne boks:
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Her kan man kopiere til en specifik klasse, et skoleår eller til en ny ”årsplan-skabelon”.
Bagefter finder du den kopierede årsplan i oversigten over årsplaner for den pågældende klasse og skoleår.
Klikker du på titlen kommer du ind i årsplanen og kan oprette og redigere forløb i den kopierede årsplan.
Har du kopieret til Ny skabelon skal du i Årsplan/Skabeloner for at finde din skabelon igen.
Når du vil arbejde/redigere forløb i en årsplan kan du gøre to ting.
Ved at trykke på forløbet i årsplanskalenderen kan du ændre start- og slutdato for forløbet. Det betyder at
det også rykker sig i den samlede årsplan.

Vil du arbejde med eller tilføje indhold i et forløb, skal du bruge oversigten i højre side.
Du skal åbne forløbet, og kan dermed arbejde videre med indholdet.
Når du trykker Åbn Forløb, åbnes forløbet i et nyt vindue.
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Links
Links-oversigten er opdelt efter kategorierne IT-afdelingen (kommunen), Skolen, Klasser og Privat.
Udvalgte brugere kan oprette linkspaneler med links i IT-afdelingen og Skolen, mens alle ansatte kan
oprette til klasserne og selvfølgelig i sin private linkssamling.
Linkskategorierne vises også i oversigten i rækkefølgen IT-afdelingen (kommunen), Skolen, Klasser og
Privat.

Opsætning (lav nye linkpaneler og links)
Du tilgår opsætningen af Skolelinks ved at trykke Rediger øverst til højre, når du står i linksoversigten.

Du har nu følgende muligheder:
1. Vælge samlingen hvor du ønsker at se hvilke paneler og links, som befinder sig heri, eller hvor du
ønsker at lægge nye linkspaneler med links i.
Vælger du klasser, vil du kunne se hvilke linkspaneler, der ligger tilgængeligt for den enkelte klasse.
NB. God ide at vælge den samling du ønsker at lægge nyt ind i inden du går videre!
2. Lave nyt panel.
3. Tilføje link til eksisterende panel.
4. Redigere eller slette et eksisterende panel.
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Tilføj nyt overordnet panel
Når du har valgt din samling, kan du nu tilføje nye overordnede paneler via Nyt panel øverst til højre på
skærmen.

1. Navn - Giv dit panel et navn (”Forældre” i eksemplet her)
2. Samling angiver på hvilket niveau panelet skal vises
på. Du kan gemme i alle fire samlinger, hvis du har fået
tildelt rettigheder til det.
3. Under Brugere bestemmes hvem, det nye panel skal
vises til. Du kan vælge mellem elever, lærere eller
forældre.
4. Giv dit panel et ikon ved at klikke på spørgsmålstegnet.
Vælg et ikon fra ikonoversigten eller upload dit eget
ved at vælge gennemse.
5. Sluttelig kan du vælge om panelet skal vises både i
Aula og i SkolePortal (hvis I har denne som
læringsplatform).
6. Tryk OK. Det nye panel ligger nu som nyt panel under
Skolesamlingen.

Tilføj nyt link til panel fra databasen eller opret nyt
1. Ud for alle paneler kan der tilføjes links via +
2. Vælg et link fra databasen ved at søge på navne. Mange gængse links findes allerede i databasen og
kan fremsøges.
3. Klik på ikonerne ud for de links du ønsker at tilføje. Du får nu beskeden, at linket er tilføjet panelet.
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Tilføj nyt link til database
1. Vælg Nyt link
2. Vælg Opret nyt link
3. Giv dit nye link et navn. I dette eksempel er brugt et link til bestilling af skolemælk forbeholdt
forældrene.

4. Vælg hvilken Url - adresse linket har. I dette tilfælde bruges www.skolemælk.dk Det er en god ide
at kopiere linket ind fra den side du vil linke til. På den måde er du sikker på at have den rigtige
adressse.
5. Tilføj evt. en kort og præcis beskrivelse.
6. Er det valgte link UNI-Login-baseret, kan der sættes flueben i SSO. Det er en forkortelse for Single
Sign-on, hvilket betyder, at brugeren automatisk bliver logget på med sit UNI-Login på dette link.
7. Giv linket et ikon. Vælg fra ikondatabasen ved at trykke på ?. Ønsker du dit eget billede, skal du
klikke på Vælg Fil og tilføje den ønskede billedfil.
8. Når du er færdig med dine valg, trykker du ok og får mulighed for at tilføje dit link til panelet.

Linket er nu tilføjet databasen. Det kan søges via friteksten, når du vælger samlingen ”Skole”, da det var her
du tilføjede linket. Søg f.eks. på ’bruger’ og så kommer linket frem.

Du kan nu se det nye link i panelet til forældrene under skole. Husk, at det nye panel kun vil være synligt for
de brugere som er valgt. I dette tilfælde forældrene.
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Flyt rundt på paneler og links med drag and drop
I de enkelte samlinger kan du flytte om på rækkefølgen af de enkelte paneler. Det gøres ved nedenstående
ikon.

Når du trykker på ikonet, skal du holde det inde og trække panelet op til den horisontale, stiplede linje, det
sted du ønsker det skal ligge. Slip så museknappen.
På denne måde kan du placere panelet efter vigtigheden for brugerne.
Hvis du ønsker at flytte de enkelte links, skal du klikke på ikonet og trække det hen til det lille vertikale
stiplede felt i det tilhørende panel, og slip så museknappen.
Links kan kun flyttes rundt i det panel de tilhører.
Drag and drop virker naturligvis også på mobile enheder.
Til sidst trykker du afslut, og vil herefter vende tilbage til links-samlingen, hvor du og brugerne nu kan tilgå
de links, I ønsker at benytte jer af.
Husk igen på, at det nye panel her kun vil være synligt for de brugere som er valgt.
I dette tilfælde forældrene.
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Din bruger
Ved dette ikon kan du administrere din profil, i dropdown-menuen.
Admin-funktionen, som vist til højre, er kun tildelte udvalgte
personer på skolen.

Mine hold/klasser
Her kan du udvælge de klasser på din skole, som du arbejder med. Når du har
valgt dem, vil de ligge øverst i dine søgninger. F.eks i forløbsoversigten er det nemt at vælge 9A, da de er
valgt herunder i eksemplet.
Du vælger dine klasser ved at klikke på dem.
Når du vælger en klasse, bliver du samtidig medlem af Teams/klassen på Office365.

Øverst til højre kan du oprette dine egne hold – f.eks. på tværs af klasser eller årgange. De hold du opretter
her, vil blive gemt på din bruger og kan bruges fremadrettet til at tildele forløb til.
De hold du opretter, kan bagefter ses i klasseoversigten, når du tildeler forløb til elever.

Når du har trykket nyt hold, 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.
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Når eleverne står under valgte over til højre, er de nu på dit nye hold, som du nemt kan tildele forløb.
I eksemplet herover har jeg valgt at kalde holdet for ”Filosofi”, og har valgt eleverne fra 7a, som skal være
på holdet. Du kan fjerne de elever, som du ikke ønsker ud for hver elev via skraldespanden.
Når du er færdig med at lave dit hold, kan du trykke på pilen øverst til venstre.
Dit hold ligger nu under mulige hold.

Under forløb kan du nu vælge eleverne fra dette hold, eller hele holdet. Du kan altså tildele holdet
”Filosofi” et forløb.
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Ledelse
Er du en del af ledelsen på din skole, har du adgang til ledelsesmodulet under din profil i højre hjørne.
I ledelsesdelen kan du tilgå en række data og statistikker på brugen af læringsplatformen på kommune og
skoleniveau afhængig af din lederrolle.
Ledelsesknappen er kun tilgængelig for ledelsen eller udvalgte brugere.
Udleverede demobrugere til EasyIQ SkolePortal har ikke adgang til denne, men du kan herunder se et
enkelt eksempel ledelsesdata.
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SkolePortal i Office365 Teams
Du kan tilgå alle disse spændende værktøjer fra SkolePortal direkte i Teams. På den måde integrerer du
værktøjerne ind i bl.a. et samtaleområde og et fælles filområde. Derved har du samlet det bedste fra to
verdner et sted. Eleverne kan i øvrigt selv lave Teams, hvilket gør gruppearbejde let og enkelt for eleven og
for dig.
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