
Forberedelse af skolens klasser til næste skoleår (pdf) 

Deadline for godkendelse af skolens klasser: mandag d. 25. april 2022 

Skolemælk har brug for at vide to ting om næste skoleår, før vi åbner for næste skoleår: 

A.  hvor mange elever forventes i hver klasse 
B. Hvad rykker nuværende klasser op i 

Sådan gør du: 

Husk, at du skifter skoleår med dropdown - du får kun vist et skoleår ad gangen. 

A. HVOR MANGE ELEVER FORVENTES I HVER KLASSE I SKOLEÅRET 2022/23? 
Du skal kun taste i kolonnen "Skoleårets klasser". 

1. Vælg skoleåret 2022/23 i dropdown. 
2. Tast antal elever og opdater, FØR du evt. OPRETTER*, TILFØJER ELLER 

FJERNER KLASSER - læs også TIPS! 
3. Opdater ofte for at gemme ændringer og tryk Godkend "Skoleårets 

klasser", når du er helt færdig. 

B. HVILKE KLASSER RYKKER ELEVERNE OP I I SKOLEÅRET 2022/23?               
Du skal kun taste i kolonnen "Næste skoleår". 

1. Vælg skoleåret 2022/23 i dropdown. 
2. Tjek at oprykningsskole og -klasse er korrekte og ret til. 
3. Opdater ofte for at gemme ændringer og godkend "Næste skoleår", når du 

er helt færdig. 

 
TIPS TIL OPRETNING AF OPRYKNINGSKLASSER I SKOLEÅRET 2020/23: 
 
For at du kan sætte en oprykningsklasse på i dette skoleår (2021/22), skal klassen være 
oprettet i næste skoleår 2022/2023. 
 

- Opret først oprykningsklassen i 2022/23 og vælg KL ? som oprykningsklasse. 
(Oprykningsklasser for 2022/23 er ikke oprettet i vores system endnu.) 

- Gå tilbage til skoleåret 21/22 og ret oprykningsklassen. 
 
Skal klassen kun bruges af skolen? 
- I kolonnen "Vises på webben" kan du ved at fjerne fluebenet bestemme, at klassen 

ikke vises i netbutikken.  
- Du kan så sætte fl. benet igen, når klassen skal være tilgængelig for forældrene. 



 
Skoleskift før 9. klasse? 
- Skoler, som har sidste klassetrin før 9. klasse, kan sætte en anden oprykningsskole 

på. 
 Eksempel: Alle elever i 6A på Skole X kan nu automatisk rykkes i 7A på Skole Y, hvis 

du sætter oprykningsskole og -klasse på. 
 
Blandede årgange i samme klasse 
-  Man kan kun rykke hele klasser op. Indskolingsklasser skal rykke op i sig selv og 

elevene flyttes manuelt. 
 


