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Kortlægning 2019 
 
Information om det spørgeskema, som klasselæreren/ kontaktlære-
ren skal besvare om hver elev 
 
Til klasselærere, kontaktlærere, pædagoger, kontaktpædagoger 
I kortlægningen skal klasselæreren/klasseteamet besvare et spørgeskema for 
hver elev i klassen 
Dette kan gøres af: 

• Klasselæreren/kontaktlæreren 
• Klasselæreren/kontaktlæreren kan fordele eleverne i mellem sig 
• Klasseteamet kan fordele eleverne i mellem sig og/eller besvare spørge-

skemaerne i fællesskab 
I klasseteam, hvor det er relevant kan pædagoger/kontaktpædagoger indgå i 
besvarelsen af spørgeskemaerne. 

 
Adgang til spørgeskemaerne 
Der er adgang til spørgeskemaerne fra www.læringsledelse.dk  
 

 
 
 
Eller via linket: https://kortlægning.lsp.aau.dk/pfl 
 
 
 
 
 
 

http://www.l%C3%A6ringsledelse.dk/
https://kortl%C3%A6gning.lsp.aau.dk/pfl
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Klasselæreren/kontaktlæreren tilgår spørgeskemaet ved at ‘klikke’ på knappen (Klasse-
lærer).  
 

 
 
Klasselærer/kontaktlærer skal logge sig ind med uddelt ”kode-sæt”, som består 
af brugernavn og kodeord samt et unikt brugernavn til hver elev. 
 
Brugernavn/ kodeord får klasselærer/ kontaktlærer uddelt af skolelederen/skole-
administrator. 
  
Et kodesæt består af et brugernavn og kodeord, som giver adgang til en oversigt 
over klassens elever samt det unikke brugernavn, som skal giver adgang til det 
pågældende spørgeskema for en given elev.  
 
Brugernavn og kodeord, som giver adgang til en oversigt over klassens elever, 
kan anvendes af klasseteamets medlemmer. 
 
Eksempel på brugernavn og kodeord: 

 
Eksempel på klasseoversigt og de unikke brugernavne (TK-) 
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Bemærkninger 
 
Genåbne et spørgeskema 
Hvis et spørgeskema afsluttes/lukkes før spørgeskemaet er fuldt besvaret, kan 
det genåbnes. 
 
Spørgsmål: 
Spørgeskemaet kan uddeles af skolelederen/skoleadministrator forud for besva-
relsen/udfyldelsen. 
 
Spørgsmål om elevens fravær: 

• Klasselærer/kontaktlærer skal svare på spørgsmål om elevernes fravær 
fra sommerferien og frem til tidspunktet for skemabesvarelsen (0 dage, 1-
2 dg, 3-5 dg, 6-8 dg, mere end 8 dage).  

 
Spørgsmål om seneste standpunktskarakter: 

• For elever i 8. - 10. klassetrin skal de sidst angivne skriftlige karakterer i 
fagene dansk, matematik, engelsk, biologi, geografi, fysik/kemi og engelsk 
anføres (7-trins skala). 

 
Devices: 

• PC, SmartPhone eller Tablet kan bruges til besvarelsen af spørgeskemaer. 

 
 
 


