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Registrering af fravær er et vigtigt værktøj, der kan give et billede af meget mere, end hvem der har været til 
hvilken undervisningstime.

Når en skole registrerer elevernes fravær, indsamles en masse data. Det kan selvfølgelig bruges til at admin-
istrere den enkelte elevs fraværsprocent, men hvis fraværet registreres konsekvent, kan fraværsstatistikken 
være med til at give et indblik i elevernes trivsel, socialt fraværsmønster, hvilke hold der har højest/lavest 
fravær og mange andre sammenhænge. Den unikke viden, som fraværsstatistikken giver, er et uundværligt 
redskab for mange undervisere, studievejledere, skoleledere og alle andre der ønsker et overblik over fravær.

Denne manual giver et indblik i nogen af de funktioner, som fraværsstatistikken giver.

Har du spørgsmål til fraværsstatistikken, er du altid velkommen til at kontakte vores support på tlf.: +45 42 
40 88 15 eller sende en mail til support@inlogic.dk.
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KOM I GANG
Log ind

Tryk på ’Fraværsstatistik 
for at komme i gang med 

modulet.

Når du er logget ind, kommer du ind på din forside for 
fraværsstatistik. Her kan du få et overblik over de hold 
du har undervist, studerende du overvåger, fag du har 
undervist, det samlede fravær for alle dine lektioner, 
samt rapporter. Forsiden giver et hurtigt overblik og nem 
tilgang til de øvrige sider af undervierstatistik.
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MENU OG NAVIGERING
Find rundt

1.

2.

Menuen finder du til højre i dit skærmbillede, 
uanset hvor i fraværsstatistikken du befinder dig. 
Den giver dig hurtig adgang til dine data.

Du kan tilgå de forskellige 
funktioner, ved at trykke på det 
menupunkt, du ønsker at se. 

Menuen folder relevavnte menupunker 
ud, når der er brug for dem og 
fremhæver hvad du har åbent, ved at 
farve det grønt.

3.
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4.

1. Du kan skjule eller vise menuen, ved at 
trykke på menuknappen.

Trykker du her kommer 
du tilbage til forsiden.

2. Hvis du vælger at skjule menuen, vil den trække 
sig sammen og kun vise to små ikoner; et hjemikon 
og et søgningsikon.

Her kan du bruge 
søgefunktionen. Du kan læse 
mere om hvordan du søger på 
de næste sider.

Du kan altid komme tilbage 
til forsiden, ved at trykke på 
hjemikonet.

5.



6

SØGNING

1.
For at søge, skriver du din søgekriterie ind i 
dette felt. Vær opmærksom på at første gang 
du søger, kan der gå et par sekunder før du 
ser dine resultater. 

TIPS OG TRICKS

Når du søger, vises kun få resultater 
af gangen. Du kan se flere af 
resultaterne, ved at bruge de to 
pile til at bladre gennem dine 
søgeresultater.

2.

Pilene vil være grønne, hvis du har 
mulighed for at bladre. Er pilen grå, 
betyder det at du enten er på første eller 
sidste side af søgeresultaterne.
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Så snart du begynder at skrive noget 
i søgefeltet, vil systemet vise de 
resultater der passer med den tekst du 
skriver.

4.

3.

TIPS OG TRICKS

I dine søgeresultater, vil aktive hold, fag 
og studerende altid blive vist først. Søger 
du efter inaktive hold, fag eller studerende 
vil de altid være bagerst i søgeresultatet.

De inaktive hold, fag eller studerende 
vil være markeret ved at teksten er 
gennemstreget.
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5.1.

Når du skriver ren tekst ind i søgefeltet, 
vil resultaterne vise alt som starter 
med din søgetekst. 

Du kan også vælge at skrive 
% eller * foran din søgetekst. 
Nu vil du få resultater der 
både starter og indeholder din 
søgetekst.

TIPS OG TRICKS

Du har mulighed for at søge 
efter studerende, hold eller fag.

5.2.

5.3.
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For at søge efter en 
studerende, skriv deres 
fødselsdag eller navn. 

Selv om du kan søge på 
en fødselsdag, vil du ikke 
kunne se den studerendes 
fødselsdag, da det er 
personfølsom data.

For at søge efter 
et hold eller 
fag, skriv det 
pågældende navn 
eller betegnelse.

Symbolet angir at det er et 
hold eller fag.

6.1.
6.2.

6.3.

Når du har fundet, hvad du søger 
efter tilgår du det, ved at klikke 
på resultatet. Du vil nu blive 
sendt videre til den pågældende 
statistikside.
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SKOLESTATISTIK

TIPS OG TRICKS 

Når man tilgår skolestatistik, får man adgang 
til at se al data for skolen. Det vil sige at når du 
kigger på fx hold under skolestatistik, vil du se 
data for alle lærere der har uindervist på et hold 
og ikke kun dig selv. Du får derfor adgang til at 
se data for fag på tværs af hold.

Når du vælger ’Skolestatistik’ i menuen får du dette 
billede, som giver et hurtigt overblik over de mest 
generelle informationer for skolestatistikken.
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UNDERVISERSTATISTIK

Sådan ser din forside ud, når du er logget ind. 
På de næste sider, kan du se hvad de forskellige 
blokke viser af informationer.

Øverst til højre er der en global intervalvælger. Denne 
intervalvælger angiver hvilket tidsinterval der vises data for. Når 
man trykker på intervalvælgeren kan man vælge hvilket interval 
man vil se data for. 

Bruger du den globale intervalvælger skifter man intervallerne på 
alle synlige grafer på siden på en gang. Den globale intervalvælger 
vises øverst til højre, lige meget hvor i fraværsstatistikken du 
befinder dig.

Her kan du angive om data kun skal vise aktive 
studerende eller om data skal vises for aktive 
og inaktive studerende. Dette vil ændre data der 
bliver vist på hele siden, og du kan finde den 
uanset hvor du befinder dig i fraværsstatistikken..

TIPS & TRICKS

Overblikket du får på forsiden når 
du logger ind, er det samme du 
ser, når du trykker på menupunktet 
’Underviserstatistik’
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Hold du har undervist, viser 
en oversigt over dine hold.

Her ser du betegnelsen for dit hold, samt en beskrivelse og dato. Hvis du trykker 
på en af holdene, vil du få en oversigt over fravær for det valgte hold. Du kan læse 
mere under menupunktet ’Hold’ på side XXXX.

HOLD DU HAR UNDERVIST

Her har du mulighed, for at vælge hvilken 
tidsperiode, der skal vises data for. 

Underviserstatistik
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FAG DU HAR UNDERVIST
Underviserstatistik

Fag du har undervist viser en 
oversigt over dine fag.

Her ser du en oversigt over de fag du har undervist 
som angiver hvad faget hedder, hvilket hold det er, 
hvilket niveau, en kort beskrivelse af faget samt en 
dato for sidste registrerede undervisningstime.
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1.1.

Denne intervalvælger 
angiver hvilket 
tidsinterval der vises 
data for. Når man trykker 
på intervalvælgeren 
kan man vælge hvilket 
interval man vil se data 
for.

TILGÆNGELIGE UDSKRIFTER
Underviserstatistik og Skolestatistik

På de næste sider kan du 
se hvordan de forskellige 
udskrifter ser ud.

Når du trykker på skærmen til 
venstre vil der åbnes et nyt 
vindue, hvor du kan se udskriften. 

Når du trykker på printersymbolet 
til højre, vil print funktionen åbnes. 
Du vil her have mulighed for at 
trykke print med med det samme.
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1.2.

’Fravær’ viser hvor mange 
minutter der er givet fravær for 
den pågældende dag.

’Minutter’ viser hvor mange minutter, 
den pågældende dag gælder for.

’Dato’ viser hvilken dag, det gælder.

Når du trykker på skærmen til 
venstre vil der åbnes et nyt 
vindue, hvor du kan se udskriften. 
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TIPS & TRICKS

Tilgængelige udskrifter fungerer 
på samme måde for rapporter af 
studerende, hold og fag. Her er der taget 
udgangspunkt i ’Fravær pr. dag, men 
billederne vil se tilsvarende ud for ’Fravær 
for alle fag.’

1.3..

Her ser du udskriften, som du 
er i gang med at printe.

Når du trykker på printersymbolet til 
højre, vil print funktionen åbnes. Du vil 
her have mulighed for at trykke print 
med med det samme.

For at printe, tryk på ’Print’. For at afslutte uden at 
printe, tryk ’Cancel’. 

Bemærk at et kan se lidt anderledes ud, hvis du 
sidder på en mac.
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STUDERENDE DU OVERVÅGER
Underviserstatistik

Denne intervalvælger angiver hvilket 
tidsinterval der vises data for. Når man 
trykker på intervalvælgeren kan man vælge 
hvilket interval man vil se data for. Her kan du vælge om du kun vil vise fravær 

eller om alle kolonnerne skal være synlige.



18

Fag du har undervist viser en 
oversigt over dine fag.

Du kan vælge at få vist fravær pr. 
fag i dropdown-menuen til højre; 
’Fraværsprocent’. Dit fravær vil nu 
vises pr. fag, som på billedet under.

SAMLET FRAVÆR FOR DINE LEKTIONER
Underviserstatistik

Denne intervalvælger 
angiver hvilket 
tidsinterval der vises 
data for. Når man trykker 
på intervalvælgeren 
kan man vælge hvilket 
interval man vil se data 
for.
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OVERBLIK OVER STUDERENDE
Underviserstatistik

Trykker du her får du et overblik 
over dine studerende, som vist 
nedenunder.

Her ser du et overblik over dine 
studerende.
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1.1.

STATISTIK FOR EN STUDERENDE
Underviserstatistik

I menuen, vil du under punktet ’Studerende’ se navn og brugernavn på 
den studerende du kigger på. Navnet vil være markeret med grønt, fx 
kigger vi her på Stine Ulriksen som har STU som brugernavn.

Du vil under den studerende have forskellige muligheder. Du kan 
fx se sendte SMS’er, oter, rapporter og statistikker for den enkelte 
elev. På billedet under, kan du se hvilke informationer du kan se på 
den enkelte elev.

Klikker du på en af de viste muligheder, vil 
du blive sendt videre til den side, der viser 
den ønskede information på samme måde, 
som hvis du trykker på en af blokkene på 
overblikket for eleven.
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1.2.

Her ser du et overblik over en studerende. På 
de næste sider, får du en forklaring på hver 
enkelt blok.

TIP & TRICKS

Hvis du klikker på en af blokkerne, vil 
du blive sendt videre. På den side, vil du 
kun se den blok du har klikket på, lige 
som billederne på de næste sider.
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Her ser du den 
studerendes billede.

Kontaktinformationen viser den 
information, som skolen har registreret 
på den pågældende elev.

Du kan læse mere om hvordan du 
opretter en overvågning eller en note på 
en elev og hvordan du sender en SMS til 
en elev på de næste sider.

KONTAKTINFORMATION
Studerende
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OPRET EN OVERVÅGNING
Studerende

I samme blok som 
kontaktinformationen, har du mulighed 
for at oprette en overvågning. 

Tryk på krydset for at afslutte 
og lukke vinduet uden at 
oprette en overvågning.

Tryk på ’Opret overvågning’ for 
at komme i gang. Du vil nu se 
billedet under.

Her kan du skrive en tekst, 
som angiver hvilken årsag, 
der er for at oprette en 
overvågning. 

Under boksen vil der stå hvor 
mange tegn, du har tilbage.

Det er ikke nødvendigt at 
angive en årsag for at oprette 
en overvågning og teksten 
vil selvfølgelig ikke være 
tilgængelig for eleven.

Du kan vælge at få 
en mail tilsendt, hvis 
den studerende bliver 
registreret fraværende. 

Sæt et flueben i boksen ud for ’Delvist fravær’ eller 
’Fuldt fravær’. Du kan naturligvis også sætte et 
fluben i begge, hvis du ønsker at få mail tilsendt 
både når der bliver registreret delvist fravær og 
fuldt fravær.

For at afslutte og oprette overvågningen, 
tryk på ’Opret overvågning’.
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OPRET NOTE
Studerende

I samme blok som 
kontaktinformationen, har du mulighed 
for at oprette en note.

Tryk på ’Opret note’’ for at komme i 
gang. Du vil nu se billedet under.

Tryk på krydset for at afslutte 
og lukke vinduet uden at 
oprette en note.

Her kan du skrive din note. 
Under boksen vil du se hvor 
mange tegn du har tilbage.

Du kan vælge at din note skal 
være privat, så det kun er dig 
der ser den. For at vælge det, 
skal du sætte et flueben i 
boksen ’Privat note’.

Hvis du vælger ikke at sætte et flueben i boksen ’Privat 
note’, vil andre undervisere, studievejledere eller lignende, 
have mulighed for at se noten du opretter.

Her vil du se navnet på den 
studerende, som du er i gang 
med at oprette en note for.

For at afslutte og oprette noten, tryk på 
’Opret note’.
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1.1.

SEND SMS
Studerende

I samme blok som 
kontaktinformationen, har du mulighed 
for at sende en SMS til den studerende.

Tryk på ’Send SMS’ for at komme i 
gang. Du vil nu se billedet under. Tryk på krydset for at afslutte 

og lukke vinduet uden at 
sende en SMS.

For at afslutte og sende SMS’en, tryk på 
’Send SMS’.

Som standard vil du kunne 
skrive din egen tekst. Du har 
også mulighed for at sende 
templates. Det kan du læse 
mere om på næste side.

Her kan du skrive din tekst. 
Under boksen, vil du kunne 
se hvor mange tegn du har 
tilbage.

Her vil du se navnet på den 
studerende, som du er i gang 
med at sende en SMS til.
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1.2.

For at afslutte og sende SMS’en, tryk på 
’Send SMS’.

Tryk på krydset for at afslutte 
og lukke vinduet uden at 
sende en SMS.

Som standard vil du kunne 
skrive din egen tekst. For 
at vælge en SMS Skabelon, 
trykker du på drop down 
menuen. 

Du vil nu have mulighed for 
at vælge forskellige SMS 
skabeloner, som skolen har 
sat op. 

Tryk blot på den SMS 
skabelon du ønsker at sende, 
og teksten vil nu vises i 
boksen.

Her vil du se navnet på den 
studerende, som du er i gang 
med at sende en SMS til.
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FRAVÆRSTENDENS
Studerende, Hold & Fag

Fraværstendens viser fremskrivning af fravær over 
en tidsperiode. Den røde linje viser fravær hvis der er 
fuldt fravær fremadrettet. Blå streg viser hvis samme 
tendens fortsætter. Grøn streg viser hvis der er fuld 
tilstedeværelse.

Denne intervalvælger 
angiver hvilket 
tidsinterval der vises data 
for. Når man trykker på 
intervalvælgeren kan man 
vælge hvilket interval 
man vil se data for.

Her ser du den aktuelle fraværsprocent.

1.1.
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Fravær pr. dag viser det registrerede 
fravær for en given dag i den valgte 
tidsperiode.

1.2.

I drop down menuen kan du vælge at se fraværet 
som fraværsprocent med fremskrivning eller fravær 
for en given dag.

Fraværstendensen som er vist på 
billederne, tager udgangspunkt 
i en studerende. Du kan også se 
fraværstendensen for et hold eller et 
fag under ’Underviserstatistik’ eller 
’Skolestatistik’.
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FRAVÆR PR. UGE
Studerende, Hold & Fag

Her ser du det registrerede fravær pr. uge. Det 
grønne felt viser fuldt fremmøde og det røde 
felt viser fuldt fravær. Hvis der er delvis fravær, 
vil det også fremgå på billedet.

Denne intervalvælger 
angiver hvilket 
tidsinterval der vises data 
for. Når man trykker på 
intervalvælgeren kan man 
vælge hvilket interval 
man vil se data for.
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FRAVÆR I TIDSINTERVALLET
Studerende

Her ser du den aktuelle fraværsprocent 
i det givne tidsinterval.

Denne intervalvælger angiver hvilket 
tidsinterval der vises data for. Når man 
trykker på intervalvælgeren kan man 
vælge hvilket interval man vil se data for.
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FRAVÆRSMØNSTER
Studerende, Hold & Fag

1.1.

Her ser du et ’heatmap’ over den studerendes 
fraværsmønster.

Denne intervalvælger angiver hvilket 
tidsinterval der vises data for. Når man 
trykker på intervalvælgeren kan man 
vælge hvilket interval man vil se data 
for.
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Holder du musen hen over en af lektionerne, vil du få information om lektion. Du vil 
se hvor mange lektioner, der tidligere har været på samme tidspunkt, hvor mange 
lektioner der er registrere fravær i, hvor mange undervisningsminutter de registrerede 
lektioner er, hvor mange fraværsminutter der er registreret i de lektioner og 
fraværsprocent for perioden.

1.2.

I drop down menuen kan du vælge om du vil se data 
på en relativ skala eller en absolut skala. Den relative 
skala er i forhold til de andre fraværsmønstre som 
tidligere er registreret for den valgte studerende.

Fraværsmønsteret som er vist på 
billederne, tager udgangspunkt 
i en studerende. Du kan også se 
fraværstendensen for et hold eller et 
fag under ’Underviserstatistik’ eller 
’Skolestatistik’.
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FRAVÆRSHÆNDELSER
Studerende, Hold & Fag

Her ser du et overblik over fraværshændelser for den 
pågældende studerende. Se mere på næste side, for 
beskrivelse af de forskellige informationer du ser.
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1. Her ser du navnet på det fag, hvor der 
er registreret fravær.

4. Under ’Tid’ får du vist hvilken 
tidsperiode, det pågældende fag har 
foregået.

2. Symbolerne viser, hvilket slags 
fravær der er blevet registreret. D står 
for ’delvist fravær’, G står for ’godkendt 
fravær’ og F står for ’Fuldt fravær. Husk at 
betegnelserne kan være anderledes, hvis 
skolen har ændret det. 

5. Fraværsminutter viser hvor mange 
minutter fravær der er blevet givet.

3. Under ’Dato’ kan du se hvilken dato 
fraværshændelsen gælder for. 

Denne intervalvælger angiver hvilket 
tidsinterval der vises data for. Når man 
trykker på intervalvælgeren kan man 
vælge hvilket interval man vil se data 
for.
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MENU OG OVERBLIK FOR HOLD
Hold

Som underviser kan du se en oversigt 
over de hold du underviser. Vælg 
’Underviserstatistk’ og herefter ’Hold’. Du 
har også mulighed for at få et overblik 
over alle de hold, som er på skolen. Tryk 
på ’Skolestatistik’ og vælg herefter ’Hold’.

Her ser du betegnelsen for dit hold, en 
beskrivelse af holdet og dato angiver 
sidste registrerede undervisningsdag.

Denne intervalvælger angiver hvilket 
tidsinterval der vises data for. Når man 
trykker på intervalvælgeren kan man 
vælge hvilket interval man vil se data 
for.

Billedet som er vist, tager 
udgangspunkt i en undervisers hold. 
Vælger du at se skolens hold, vil du 
få et overblik over skolens hold.
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STATISTIK FOR ET ENKELT HOLD
Hold

Der er taget udgangspunkt i et hold vist 
som underviserstatistik. For et hold vist 
som skolestatistik, vil de informationer der 
er tilgængelige vise det samme som for et 
underviserhold, bortset fra at statistikken er 
baseret på alle skolens hold og ikke kun for 
en undervisers fag. 

Her ser du et overblik over et hold. På de 
næste sider, får du en forklaring på hver 
enkelt blok.
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MANGLENDE REGISTRERINGER
Underviserstatistik og Skolestatistik

Der er taget udgangspunkt i dine 
manglende registreringer, hvis 
du vælger skolens manglende 
registreringer, vil dine data vise 
det. Du kan læse mere om hvad de 
forskellige informationer betyder på 
næste side.

Du har mulighed for at se dine 
manglende registreringer eller 
skolens manglende registreringer.
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Dato viser hvilken dato, der 
mangler at blive registreret fravær 
for.

’Tid’ kolonnen viser for hvilket 
tidspunkt, der mangler at blive 
registreret fravær for.

’Kort beskrivelse’ kolonnen viser 
hvilket fag, der mangler at blive 
registreret fravær for.

Hold viser det hold, hvor der 
mangler at blive registreret fravær 
for.

Trykker du her, vil du blive sendt videre til 
fraværsregistrering, hvor du kan registrere 
fravær. Du vil blive sendt direkte til det hold 
og fag, du mangler at registrere for.

Her ser du et overblik over de hold 
og fag du har undervist, som du 
mangler at registrere fravær for.

Denne intervalvælger angiver hvilket 
tidsinterval der vises data for. Når man 
trykker på intervalvælgeren kan man 
vælge hvilket interval man vil se data 
for.
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1.1.

1.2.

Her får du et geografisk overblik 
over de studerendes fravær.

Det geografiske overblik viser dig 
de studerendes fravær på et kort.

GEOGRAFISK OVERBLIK

I højre side finder du en oversigt over hvilke byer, der er 
registreret fravær i. Tallet helt yderst til højre, indikerer 
hvor mange studerende der er i det pågældende område. 
Ved at sætte flueben, kan du angi hvilke områder som 
skal vises på kortet. 

Skolestatistik

Denne intervalvælger angiver hvilket 
tidsinterval der vises data for. Når man 
trykker på intervalvælgeren kan man 
vælge hvilket interval man vil se data 
for.
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1.3.

1.4.

Hvis flere studerende 
har samme adresse, vil 
prikkerne være farvet ud fra 
et gennemensnit af deres 
samlede fravær.

For at markere alle byer samtidig, sæt et 
flueben til venstre for ’Sted’. 
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1.1.

Menupunktet ’Overvågning’ giver dig et 
overblik over de studerende som du har 
valgt at overvåge.

Under kan du se, hvordan det 
ser ud når du har klikket ind i 
’Overvågning’.

OVERVÅGNING

Du kan læse mere om hvad de 
forskellige informationer betyder 
på næste side.
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Når du opretter en ny overvågning på 
en studerende, kan du se dem i listen 
under ’Overvågning’. Du kan læse mere 
om hvordan du opretter en overvågning 
på side 23.

1.2.

I denne drop down menu, 
kan du vælge at vise alle 
udregninger, som på billedet 
eller kun fravær.

Tendens viser xxxx

Fravær viser xxxNår der oprettes overvågning, 
kan der indskrives en årsag. 
Teksten kan ses her.

Fuldt fravær og delvis 
fravær xxxx

Tilbudte 
undervisningsminutter 
xxx

’Studerende’ kolonnen viser 
brugernavnet den studerende 
har og ’Navn’ kolonnen viser 
den studerendes fulde navn.
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