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2 INTRODUKSJON - DEN RØDE TRÅDEN 

 

Minfagplan.no er et komplett web-basert planleggingsverktøy til bruk for lærere og skolens ledelse. Planleggingsverktøyet 

holder en rød tråd gjennom all planlegging fra Udirs kompetansemål, lokale planer, årsplaner, læringsplaner, og til tilpassede 

læringsplaner for hver enkelt elev. Innhold og utseende i planen er fleksibelt og kan settes opp av den enkelte lærer eller 

administrator. Det er lagt tilrette for å skrive ned kontinuerlig refleksjon og vurdering knyttet til mål, arbeid og metodikk. På 

denne måten får du en unik oversikt og en helhet på skolens pedagogiske planarbeid. 

Planene arkiveres og kopieres over til neste skoleår. Ved skolestart får man opp forrige skoleår som utgangspunkt, med 

vurdering og forbedringspotensialer. Slik kan skolens lærere samarbeide og dele på en enkel måte, og man er i en 

kontinuerlig utviklingsprosess. Det er ingen begrensninger på samtidig brukere. 

 

  



Brukerveiledning                      Revisjon 01-18 

Side - 4  

 

3 HVORDAN LOGGE SEG INN PÅ MINFAGPLAN.NO? 

Det er to måter å logge på minfagplan: via mobiltelefon og via Feide. For elever og skolens personell er Feide det naturlige 

valget. For foresatte kan man bruke valget minfagplan.no og logge på med mobiltelefon. 

 

Innlogging (foresatte):  

 Brukeren går til minfagplan.no og velger Logg inn. 

 Velg minfagplan.no som innlogging.  

 Bruk mobilnummer og passord. Hvis du har glemt passord eller ved første gangs pålogging kan du trykke knappen Ny 

kode. Nytt passord sendes da umiddelbart til din mobiltelefon. 

 Bruk tilsendt nytt passord ved innlogging. 

 

Viktig! 

Dersom foresatte telefon eller e-mail ikke virker kan man selv korrigere informasjonen i elevens tilgang til minfagplan. 

 

Innlogging (elever og lærere):  

 

Når skolen velger å bruke Feide som autentisering gjelder følgende innloggingsprosedyre: 

 Brukeren går til minfagplan.no og velger Logg inn. 

 Dersom brukeren allerede er innlogget f.eks i Fronter vil innlogging skje automatisk.  

 Hvis brukeren ikke er innlogget skriver man inn sitt Feide brukernavn og passord. 

Viktig! 

Ved første gangs innlogging vil minfagplan.no opprette brukeren automatisk. Husk at Feide informasjon kun inneholder 

informasjon om skolens personell og elever. Foresatte kan også logge seg inn, men de må bruke mobilløsningen.  

Dersom brukeren er knyttet til en skole som ikke har avtale med minfagplan.no vil brukeren bli avvist. 
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4 HVORDAN KOMME I GANG? 

Når du har logget inn i minfagplan.no så havner du alltid i neste ukes læringsplan. Du kan enkelt trykke og redigere alle fag i 

de fire kolonnene: Læringsmål, Arbeid, Metodikk og Vurdering. De to siste kolonnene er det bare du som lærer som kan se.  

Hver gang du gjør en endring så blir rubrikken du endret gul. Det indikerer at det er endring. Du kan når som helst trykke 

lagre knappen. Da vil alle andre som bruker minfagplan se dine endringer. 

Alle endringer du gjør for en ukesplan vil automatisk bli oppdatert i Årsplanen. Etter et helt år med ukes planlegging så ligger 

årsplanen inn i minfagplan.no. Det er fullt mulig å velge Årsplan i hovedmenyen dersom du ønsker å planlegge flere uker 

fremover i strekk. 

5 BESKRIVELSE AV HOVEDMENY 

Når du er logget inn finnes det fire valg i hovedmenyen: 

 

Kompetansemål: Dette er Utdanningsdirektoratets kompetansemål. Etter hvert som lærer knytter ukens læringsmål til Udirs 

kompetansemål vil dette vises som en grønn rute utenfor målet. Du vil hele tiden jobbe med oppdaterte kompetansemål, og 

ha en god oversikt over hvilke mål trinnet/elevene har jobbet med. 

Årsplan: Her er alle årsplaner for alle fag og trinn. Du kan enkelt se og redigere læringsmål – arbeid – metodikk og vurdering 

direkte i årsplanen uke for uke. Du kan redigere enten i læringsplan eller årsplan. Disse to er synkronisert.  

Læringsplan: Her er læringsplan for ett trinn for en uke. Når du skal planlegge en ukeplan for ett trinn jobber du på 

læringsplan. Her er det læringsmål, arbeid, metodikk og vurdering som er satt opp som mal. Læringsmål og arbeid er for 

eleven, metodikk og vurdering er for lærerens egne notater/vurdering av undervisningen, eller hvilke vurderingsmetoder 

som skal brukes. Som standard er metodikk og vurdering skjult på utskrift (dette kan tilpasses skolens behov) 

Tilpasset plan: er for elever som skal ha tilpasset plan i forhold til trinnet sitt. Når du går inn på tilpasset plan vil trinnets plan 

komme opp som et utgangspunkt for tilpasningene. Når du trykker inn i et redigeringsfelt vil du få spørsmålet: «Ønsker du å 

opprette en tilpasset plan for valgt elev» 

I det øyeblikk du velger ja på dette er det opprettet en tilpasset plan på akkurat dette redigeringsfeltet for den bestemte 

eleven. Overskriftene i kolonnen du har opprettet tilpasset plan for vil være i kursiv (Dette vises ikke på utskrift)   
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6 HVORDAN OPPDATERE EN LÆRINGSPLAN I ET FAG? 

Læringsplanen er trinnets ukentlige plan – denne er synkronisert med årsplan. Alle endringer du gjør uke for uke kommer 

automatisk inn i årsplanen.  

Hvordan redigere læringsplanen? 

 Velg læringsplan 

 Velg trinn 

 Velg uke 

 Velg ruten du ønsker å redigere, og skriv inn ønsket tekst  

 Velg – Ok. Ruten blir gul 

 Velg - Lagre endringer (gulfargen indikerer endringer, og blir borte når du trykker: Lagre endringer) 
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7 HVORDAN HÅNDTERE BILDER I  EDITOREN? 

Når du redigerer tekst i alle deler av minfagplan.no kan du også lime inn bilder. Dersom du limer inn en link til et bilde vil 

denne automatisk bli fjernet og erstattet med selve bildet. Alle bilder vil bli lagret på serveren i ditt eget «bibliotek». 

Velg bildeknappen (markert med rødt i bildet under) Her kan du velge et allerede eksisterende bilde som er brukt tidligere og 

lagret i ditt «bibliotek». 

Dersom du limer inn et bilde som ikke finnes fra før, vil bildet automatisk bli lagret i ditt bildebibliotek. 

 

 

Rediger bildets størrelse og plassering:  

Knappen med «Fotoapparat» (markert med rødt på bildet under) brukes til å editere bildets posisjon og størrelse. 

Velg denne, eller du kan dobbeltklikke på bildet. 

I dialogen som kommer opp kan du velge om du vil ha bildet på høyre eller venstre side, samt redigere størrelsen på bildet. 

Deretter kan du dra bildet til den linjen du ønsker å ha det. 
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8 HVORDAN HÅNDTERE TABELLER I  EDITOREN? 

Den beste måten å håndtere tabeller i editoren på, er å lage tabellen i Word, for så å kopiere den inn i minfagplan. 

Formateringen av tabellen og tekst vil bli med fra Word og inn i minfagplan. Dermed blir utseende likt på utskrift.  

Legg merke til at når formateringen limes inn fra Word så vil man ikke kunne endre formatering fra minfagplan. Det kan 

derfor være lurt og ikke skrive for mye tekst i tabellen i Word, men heller skrive tekst i minfagplan slik at man senere kan 

oppdatere fonter, størrelser osv. 

Det er også mulig å kopiere tabellen tilbake til Word på et senere tidspunkt dersom man ønsker å endre på tabell eller tekst. 

Bildet under viser en timeplan tabell som er laget i Word og kopiert inn i minfagplan. 
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9 HVORDAN LAGE EN TILPASSET LÆRINGSPLAN? 

Dette er for de elevene som trenger tilpasset plan. Du får alltid opp læringsplanen fra det trinnet eleven tilhører som et 

utgangspunkt. I det du oppretter en tilpasset plan løsrives akkurat den ruten fra trinnets plan. Gjøres det endringer i trinnets 

plan etter at den tilpassete planen er skrevet, vil ikke dette lagres på tilpasset plan. Hvis det er informasjon som skal på 

tilpasset plan, må dette kopieres inn på vedkommende plan. 

Hvordan opprette en tilpasset plan? 

 Velg tilpasset plan i hovedmenyen 

 Velg trinn 

 Velg elev 

 Velg uke 

 Du får spørsmålet: 

Ønsker du å opprette en tilpasset plan for valgt elev? 

– Velger du JA opprettes det en tilpasset plan for den eleven som er valgt.  

– Velger du NEI vil eleven fortsatt være knyttet til klassen/trinnets plan.  

 Rediger teksten for den tilpassede planen 

 Velg Ok 

 Lagre endringer 
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10 HVORDAN FLYTTE UKER I ÅRSPLANEN? 

Dersom du har planlagt noen uker fremover i tid og ønsker å endre rekkefølgen på ukene i et fag kan du gjøre dette på 

følgende måte. 

 Åpne årsplanen 

 Pek på overskriften for uken du ønsker å flytte og dra denne til ønsket uke 

 Bekreft flytting i dialogen 

 

Denne funksjonaliteten fungerer bare i Internet Explorer og Chrome. 

11 HVORDAN KNYTTE UKENS LÆRINGSMÅL MOT UDIR? 

For å ha kontroll på hvilke kompetansemål som er jobbet med underveis gjennom året, må målene for hver uke knyttes mot 

Udirs kompetansemål. 

 Åpne Læringsplan og klikk i den redigeringsruten du ønsker. 

 Velg «Knytt til Udir» (nederst til høyre) 

 Da vil alle målene for det aktuelle faget du er inne på komme opp (se bildet under) 

 Finn det målet som passer til ditt delmål 

 Trykk i den hvite/grå ruten (det er mulig å knytte mot flere mål) 

 Den vil da bli grønn, og det står et 1 tall i ruten, dette betyr at det er ett mål som er knyttet til dette læringsmålet 
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12 HVORDAN FINNE HVILKE KOMPETANSEMÅL DET ER JOBBET MED? 

I alle fag for alle trinn kan man alltid få en oppdatert oversikt over hvilke kompetansemål det er jobbet med. Velg:  

 Velg Kompetansemål i hovedmenyen 

 Velg trinn 

 Velg eventuelt elev med tilpasset plan 

 Velg fag 

 Grønn rute med tall – trykk for å se hvilke uker det er jobbet med dette målet 

 Velg uke for å komme til teksten  

 Rød rute – Det er ikke gjort knytning mot dette målet 

 Dersom skolen har egen lokal plan kan denne hentes opp ved å klikke på teksten for et enkelt mål  
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13 HVORDAN FÅ FREM ÅRSPLANEN OG REDIGERE DENNE? 

Etter hvert som du fyller innhold uke for uke som beskrevet under læringsplan, vil årsplanen bli automatisk oppdatert. Du 

redigerer altså det samme innholdet enten du velger årsplan eller læringsplan.  

 Velg årsplan 

 Velg fra hvilket år du vil hente årsplan fra 

 Velg fag  

 Velg trinn 

 Nå kan du gå inn på den uken du ønsker å redigere 

 Trykk i redigeringsruten 

 Skriv inn den teksten du ønsker 

 Ok 

 Lagre endringer (ruten er låst for deg inntil du har lagret endringer, og gulfargen blir borte) 

Den endringen du gjør kommer automatisk opp i læringsplan på den aktuelle uken. 
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14 HVORDAN FYLLE SAMME TEKST/BILDER I SAMTLIGE UKER I ET FAG – MAL? 

Du kan lage en mal i en rute. Hvis du har behov for å ha samme tekst eller bilde i en redigeringsuke, gjennom hele året.  

Hvert av fagene har en mal som fungerer på samme måte som når man redigerer innholdet for en uke i et fag. Da slipper du 

mye klipp og lim mellom uker der det er likt innhold. Dette gjelder for eksempel timeplan eller bilder. 

For de ukene som allerede er fylt inn vil planen beholde den teksten som er satt inn. På den måten blir det du har skrevet 

aldri borte selv om du velger å bruke malen midt i et år.  

For å redigere malen i et fag: 

 Velg: Konfigurasjon 

 Rediger fag for det ønskede trinnet. Du får nå opp konfigurasjonen for alle fag for valgte trinn som vist i bildet under: 

 

 Velg: rediger kolonner 

 Velg: Mal. Du får nå opp redigeringsdialogen og kan nå lage den malen du ønsker for faget. 

 Velg fullfør 

 Lagre.  

 

NB! Denne endringen krever Administratorrettigheter.   
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15 HVORDAN PUBLISERE PLANEN PÅ WEB? 

Når planen er ferdig for kommende uke vil man måtte publisere denne før den blir tilgjengelig for foresatte. 

 Trykk  og velg publisere. 

 Planen vil nå bli publisert på web slik at elever og foresatte kan få tilgang til denne på minfagplan.no. 

 Hvert fag som er publisert blir nå grønt i venstre hjørne (indikerer at planen er publisert). 

Elevene har begrenset tilgang og kan kun se ukeplanene som er publisert. 

 

16 HVORDAN SKRIVE UT MED FARGER DIREKTE FRA NETTLESEREN? 

Når man skriver ut planen direkte fra nettleseren uten først å lage Pdf så er man avhengig av at nettleseren har åpnet for å 

printe med bakgrunnsfarger og bilder. 

Dersom du mangler farger ved direkte utskrift i nettleseren må du slå dette: 

1. Åpne Internet Explorer. 

2. Trykk Alt+f 

3. Velg Sideoppsett (Page setup). 

4. Velg: Print Background Colors and Images. 

Du kan nå printe som vanlig med bakgrunnsfarger og bilder. 

 

17 BESKRIVELSE AV ANDRE FUNKSJONER 

I undermenyen finnes det noen valg: 

 

 

Lagre som PDF: 

Oppretter et pdf dokument av den valgte Læringsplanen på din datamaskin. 

 Velg «lagre som PDF» 

 Velg «opprett PDF fil» 

 Velg om du vil ha med PDF til tilpassede elever 

 Velg om du vil ha med skjulte kolonner. (Det er da anbefalt å velge landskap på papirformat) 

 «Trykk her for å opprette ferdig PDF fil» 
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Skriv ut: 

 Velg: skriv ut. (Du skriver ut planen den planen du har på skjermen) 

 Velg: «Ta med skjulte kolonner» om du ønsker å ha med metodikk og vurdering på utskrift. 

 De tilpassede planene må skrives ut en og en(anbefaler å lagre som pdf, og velge «ta med tilpassede planer») 

 

Lagre endringer: 

 Velg: Lagre endringer. 

 Redigeringsruten er gul inntil du har lagret dine endringer. Så lenge ruten er gul er den låst til deg. Det anbefales 

derfor å lagre ettersom du er ferdig i rutene. 

 

 

 

 

Send plan:  

Du kan sende læringsplanen til alle foresatte og elever samtidig, eller til enkeltelever med foresatte. Når du trykker «Send 

plan», vil dialogen som vist i bildet under komme opp. Her kan du skrive en melding til mottakerne som kommer i 

mailteksten, mens læringsplanen legges ved i mailen som et Pdf dokument. 
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Send plan til alle foresatte på trinnet: 

 Velg læringsplan i hovedmenyen 

 Velg send plan 

 Skriv en melding  

 Send plan 

Send plan til foresatte til enkelt elever: 

 Velg tilpasset plan i hovedmenyen 

 Velg hvilken elev/foresatte som skal ha mailen 

 Velg send plan 

 Skriv en melding  

 Send plan 

 

Send SMS til foresatte: 

 Denne funksjonaliteten er ikke ferdig utviklet, men vil komme i løpet av høsten 2016. 

 

 


