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Ud fra et konkret kursus, kan Læringsadministratoren se de enkelte klasser, der er blevet oprettet. 
For hver klasse er det muligt at se de konkrete oplysninger om klassen, og se hvilke ressourcer 
der er tilknyttet. Denne vejledning beskriver, hvordan du finder detaljer og ressourcer på en klasse. 

 

Log på Campus og tryk på menuen i øverste venstre hjørne og vælg Admin  

Tryk på fanebladet LÆRING i menubjælken for oven 

Vælg herefter Administrer kursuskatalog 

Søg et kursus frem i ét af søgefelterne, eksempelvis Titel eller ID 

Find kurset du skal bruge i søgeresultaterne neden for, og vælg Rediger i mulighederne ude til 
højre 

 

 

 

Nu fremkommer billedet af kursts opsætning.  

For at redigere klassens detaljer og ressourcer, skal du klikke på fanebladet Vælg klasse i menuen 
ude i venstre side. 
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Kursets klasse eller klasser vises nu i et overblik. 

Ud for en konkret klasse trykker du på REDIGER ude i højre side. 

 

 

Klassens detaljer vises nu med en menu for oven med seks faner.  

 

 

 

 

Vælg fanebladet Aktiviteter og gå ned under Ressourcer. 

Her vælger du Tilføj ressource yderst i højre side. 
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Der åbner nu et nyt pop-up vindue. Du skal vælge en Ressourcetype* i dropdown-menuen og Formål* i 
dropdown-menuen nedenunder. Det kan eksempelvis være en underviser. 

 

 

 

Du får nu mulighed for at søge undervisere frem. Søg dem frem ved at udfylde det første felt By. 
Tryk heefter SØG. 
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Nu listes mulige undervisere. Tilføj den underviser du ønsker på klassen, ved at trykke på VÆLG yderst til 
højre på underviseren.  

 

 

Du kan nu senressource, der er blevet tilknyttet klassen. 

 

 




