Miniguide LudusWeb
Login i LudusWeb
Gå ind i LudusWeb via linket i menuen på vores hjemmeside eller i Fronter.
Øverst til højre finder du felter til

LOGIN.

BRUGERNAVN: dit kursistnr (f.eks. 33211)
KODE: de første 6 cifre af dit cpr-nr. (ddmmåå)
Første gang du logger ind skal du skifte kode. Hvis du har mistanke om at andre kender din kode eller hvis du har glemt den, så henvend dig på kontoret.
De kan nulstille din kode tilbage til de første 6 cifre af dit CPR-nr.
Hvad har jeg adgang til?
Øverst har du en menulinje med en række menupunkter. Du vælger et menupunkt ved at klikke en gang på det. Nedenfor beskrives kort hvad enkelte af
menupunkterne giver adgang til.

LEKTIER

Hvis din lærer bruger LudusWeb til at skrive dine lektier i, kan
du se dem her. Hvis du er elearnings-kursist kan du se dine
opgaveafleveringer under fanen Afleveringsplan.

KURSIST

Når du klikker på dette menupunkt får du en række faner. Den
første fane viser dine staminformationer. Her kan du indskrive
telefonnummer og mailadresse ved at klikke på den lille blyant
udfor feltet (se figur næste side). Du kan også se hvilke hold
du er tilmeldt.
På fanen Fravær kan du se det registrerede fravær på de hold
du går til. Bemærk at fraværet kan vises som et kommatal –
det skyldes at der registreres fravær på minutter og at det på
oversigten vises som lektioner.
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På fanen Karakterer vil dine eksamenskarakterer kunne ses,
såfremt de er indtastet i vores administrative system.
Hvis du går på et hold, der bruger studiebog kan du se denne
under fanen Studiebog.
Fanen Sager viser evt. sager der er oprettet i studievejledningen, som vedrører dig. Den sidste fane bliver ikke brugt.

Fanen BOSS giver dig mulighed for at se om du mangler at aflevere bøger, som er hjemkaldt.
Fanen Skema viser dig dit skema
SKEMAER

Her kan du se dit ugentlige skema med hold og lokaler.

Eksamen

Her kan du se kommende eksamener, tidspunkter herfor samt
hvilket lokale du skal være i.

Hvordan lukker jeg?
Klik på knappen LOG AF øverst til højre i vinduet eller luk browservinduet.
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