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MU|Elevfravær - version 1.16.0 

Så er det tid til endnu en opdatering af MU|Elevfravær. 
Denne gang er det særligt en opdatering til skolens administra-
tive personale, hvor vi indfører en ny forside, Startsiden. 

Siden bliver et menupunkt for både det administrative 
personale og underviserne. Den bliver dog startside for ledere 
og skolesekretærer, mens undervisere fortsat starter på siden 
til fraværsregistrering. 

Du kan læse mere om opdateringen på de følgende sider, og 
navigere direkte til de enkelte punkt via indholdsfortegnelsen 
herunder.
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INDHOLD 
[BRUG DE ENKELTE OVERSKRIFTER SOM LINK TIL DET SPECIFIKKE AFSNIT] 

s. 3: Ny startside: Administrativt personale 
Introduktionen af den nye startside og dens funktioner 

- Uløste opgaver 
- Mine faste opgaver 
- Tilføj en opgaveblok til Mine faste opgaver 
- Faste opgaveblokke i Mine faste opgaver 
- Angiv dato for notifikation på opgaveblok 
- Løste opgaver under Mine faste opgaver 

  

s. 8: Startsiden som underviser (lærer/pædagog) 
Læreren får tillige mulighed for at navigere til en Startside 

2

Opdatering
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NY STARTSIDE: Administrativt personale

For at gøre MU|Elev endnu stærkere ift. at assistere dig i den 
daglige anvendelse, har vi tilføjet en ny startside. 

Startsiden indeholder en oversigt over de opgaver, der kræver 
din/jeres opmærksomhed i MU|Elev.

Her ser du det direkte link til MU·Elev, som du finder det under din profil i MinUddannelse.  
Du sendes direkte til den relevante forside, og kan gå i gang med navneopråbet i klassen.

Den nye startside indeholder to rubrikker; Uløste opgaver og Mine faste opgaver. 
Du kan læse mere om hvad dette er, og hvordan du udnytter det bedst muligt herunder.

Opdatering

Uløste opgaver 
I rubrikken Uløste opgaver vil du løbende modtage opgaver, der 
kræver din/administrationens opmærksomhed. Opgaverne 
løber automatisk ind i rubrikken, og hver blok fungerer som 
genvej hen til løsningen af en given opgave.

Er der en særlig kendt deadline på opgaven, står den anført på 
opgaveblokken.

Rubrikken Uløste opgaver er en løbende informationsstrøm ift. opgaver, der kræver din 
opmærksomhed. Den findes som den øverste rubrik på Startsiden.
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Løser man opgaven direkte fra Uløste opgaver, så vil opgaven 
forsvinde, og først vende tilbage i det øjeblik værktøjet noterer 
sig, at det igen er tid til at løse opgaven.

Opdatering

Mine faste opgaver 
I rubrikken Mine faste opgaver finder du de opgaver, du har valgt 
at knytte dig til. Det er med andre ord en fast oversigt over de 
opgaver du har valgt at holde fast i som administrativ personale.

Rubrikken Mine faste opgaver viser en oversigt over de opgaver du har flyttet og gjort til opgaver, 
du har et løbende ejerskab af. Du kan selv flytte opgaverne fra Uløste og ned til Dine faste.

Tilføj en opgaveblok til Mine faste opgaver 
Du kan selv flytte en opgaveblok ved enten at trække og slippe 
den med musen, eller ved at klikke på blokkens menu.



Public - KMD A/S

ED
U
CA

-m
od

ul
pr
is

5

Du har altså to måder at flytte en opgave fra Ulø-
ste opgaver til Mine faste opgaver. Enten ved at 
trække og slippe, eller ved at anvende opgave-
blokkens menu.

Opdatering

Det er også muligt for dig i stedet at anvende opgaveblokkens 
menu. Den finder du ved at klikke på de tre små prikker i 
øverste højre hjørne på blokken. Her får du også muligheden 
for at vælge Fastgør til mine opgaver:

Faste opgaveblokke i Mine faste opgaver 
Opgaveblokke der er flyttet til Mine faste opgaver bliver liggende 
her - også selvom opgaven er markeret som løst (og forsvinder 
altså ikke som hvis du løser opgaven under Uløste opgaver). 

En løst opgave markeres ved at opgaveblokken “mister sin 
farve” og bliver markeret med et flueben.
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Underviser

Sådan ser opgaveblokken ud indtil opgaven igen kræver din 
opmærksomhed. Herefeter indfarves blokken igen og fluebenet 
forsvinder. 

Angiv dato for notifikation på en opgaveblok 
Når opgaveblokken findes under Mine faste opgaver, har du 
mulighed for at tilføje en dato, hvor du notificeres om at 
opgaven kræver din opmærksomhed under dine notifikationer.

Ved at klikke på det lille klokkeikon, kan du 
vælge et tidspunkt, hvor du modtager en 
notifikation om, at opgaven kræver din 
opmærksomhed. 

Bemærk i øvrigt, at er der en - af værktøjet - 
kendt deadline på en opgave, så er denne 
angivet, og du vil ikke kunne bede om en 
notifikation på opgaven efter denne dato.

Dine notifikationer finder du her på “klok-
ken” øverst til højre. Der vil - som du sikkert 
kender det fra andre platforme - være en 
lille talangivelse af evt. notifikationer. 
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Opdatering

Løste opgaver under Mine faste opgaver 
Når du har løst en opgave, der findes under Mine faste opgaver, 
så hjælper vi dig med at kunne se, at opgaven er løst. Det gør vi 
idet vi gråtoner opgaveblokken, som du kan se det her:

De gråtonede opgaveblokke, der ligger nederst under Mine faste opgaver er opgaver, der allerede 
er løst. Når du har dem liggende her, bliver de liggende, selvom opgaven er løst. 
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Startsiden som underviser (lærer/pædagog) 

Som underviser på skolen vil din forside (den side du først lan-
der på) i MU|elevfravær stadig være fraværsregistreringen. Du 
kan dog vælge at navigere til Startsiden, idet du vælger menu-
punktet i menuen til venstre:
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Opdatering

Funktionaliteten af det pædagogiske personales Startside er 
identisk med det gennemgåede for det administrative personale 
(på de foregående sider), men opgaver er til enhver tid rolletil-
passede. Som underviser ser du altså alene opgaver, der er 
relevante for dig.

Startsiden bliver også et menupunkt for underviserne (lærere og pædagoger). Man skal dog 
aktivt navigere til den, og de opgaver, der viser sig her, er alene de opgaver, der er relevante for 

den enkelte.


