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Kategorien 05. Konkret e-læring 

Alle ansatte og registreringer på en konkret e-læringsklasse indenfor et område 

Hvis du gerne vil se, hvem af alle de ansatte der har tilmeldt sig en konkret e-læringsaktivitet.  

 

Beskrivelse 

Formålet med denne rapport er, at vise alle de ansatte indenfor et område, og hvem af disse ansatte der har 

tilmeldt sig en konkret e-læringsklasse. Først vises det samlede antal tilmeldinger, hvor mange der har gen-

nemført og i %, hvor mange der har gennemført, og hvor mange der endnu ikke har gennemført. Dernæst vises 

en grafisk oversigt af tilmeldingerne, på den konkrete e-læringsklasse. Til sidst vises en grupperet tabel, hvor 

der er grupperet efter organisation og leder. For hver leder vises den ansatte, og for hver ansat vises den kon-

krete gennemførelsesstatus. Hvis den ansatte har gennemført, så vises datoen for gennemførelsen. 

 

Eksempel: 
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Kategorien 05. Konkret e-læring 

De ansattes besvarelser af spørgsmål, i en konkret e-læringsklasse 

Er der spørgsmål som deltageren har besvaret i e-læringsaktiviteten, så kan denne rapport afvikles. 

 

Beskrivelse 

Denne rapport giver mulighed for, at se de ansattes besvarelser af de spørgsmål, der er stillet i en e-lærings-
klasse. For at hente rapporten skal der angives et klasseID. For hver ansat vises der gennemførelsesstatus for 
hvert modul, de konkrete svar på stillede spørgsmål, om svaret er korrekt eller forkert. For hvert modul vises 
der en samlet oversigt over korrekte og ikke korrekte svar. 
 

Eksempel: 
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Kategorien 05. Konkret e-læring 

Deltagernes gennemførelsesstatus på konkret e-læringsklasse 

Her er en rapport der viser gennemførelsesstatus på en konkret e-læringsklasse. 

 

 

Beskrivelse 

Her i denne rapport vises de ansattes gennemførelsesstatus på en valgt e-læringsklasse. Der vises det sam-
lede antal beståede og endnu ikke evaluerede. Man kan vælge om der skal medtages annullerede registrerin-
ger. For hver ansat vises organisation, leder, navn, brugernavn, e-mail, tilmeldingsdato, tilmeldingsstatus, gen-
nemførelsesstatus og score. 
 

Eksempel: 
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Kategorien 05. Konkret e-læring 

Eksterne brugeres gennemførelsesstatus  

Hvis man har eksterne brugere der er tilmeldt en konkret e-læringsklasse  

 

 

Beskrivelse 

Her i denne rapport vises eksterne brugeres gennemførelsesstatus på en valgt e-læringsklasse. Der vises det 
samlede antal beståede og endnu ikke evaluerede. For hver ansat vises organisation, navn, brugernavn, e-
mail, tilmeldingsdato, tilmeldingsstatus, gennemførelsesstatus og score. 
 

Eksempel: 
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Gennemførelsesstatus på de enkelte moduler i e-læring 

Er der flere moduler tilknyttet en e-læringsklasse, så kan denne rapport afvikles. 

 

 

Beskrivelse 

Rapporten viser de enkelte modulers gennemførelsesstatus, der er tilknyttet en e-læringsaktivitet. Det første 
ark ”Oversigt” viser en statussummering. Det næste ark ”Deltagerlisteogstatus” svarer til oversigten på siden 
Registreringer og resultater. Det sidste ark ”Detaljer” viser for hvert modul, organisation og leder den ansattes 
score, gennemførelsesstatus og fremgangsstatus. 
 
 

Eksempel ark - oversigt: 
 

 
 

Eksempel ark - Detaljer: 
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Registreringer og resultater på konkret e-læringsaktivitet 

Et overblik over registreringer og resultater i forhold til en konkret e-læringsaktivitet indenfor et år, og i forhold til 

enten et ministerområde eller en konkret organisation. 

 

 

Beskrivelse 

Registreringer og resultater på konkret e-læringsaktivitet, sorteret efter organisation. I det første ark vises først 
det totale antal registreringer indenfor ministerområdet, dernæst vises registreringer fordelt pr. måned. Samme 
ark viser det samlede antal deltagere pr. organisation, deltager, brugernavn, leder, tilmeldingsdato, gennemfø-
relsesdato, status og score. 
 

Eksempel ark – summering af status: 

 
 

Eksempel ark – Status pr. org. Og leder: 

 


