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2 INTRODUKSJON - DEN RØDE TRÅDEN 

 

Minfagplan.no er et komplett planleggingsverktøy til bruk for lærere og skoler. Planleggingsverktøyet holder en rød tråd 

gjennom all planlegging fra Udirs kompetansemål, lokal planlegging, årsplan, læringsplan, og ned til tilpassede læringsplaner 

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

administrator. Den røde tråden syr ikke bare sammen målsetninger fra Udir til den tilpassede elev, men gjør det også mulig å 

forbedre planleggingen av undervisningen. I tillegg til elevenes plan kan læreren også gjøre sine egne kommentarer på 

metodikk sammen med undervisningsopplegget som gjør at planleggingen kan forbedres fra år til år. Hvert år revideres 

planene ved at neste lærer overtar det pedagogiske opplegget fra forrige år.  

 

Den røde tråden gjør at man til enhver tid jobber systematisk med planlegging. Endrer man for eksempel en målsetning i 

årsplanen vil dette målet automatisk bli tatt med i læringsplanen for den uken man endret i årsplanen. 

 

3 HVORDAN LOGGE SEG INN PÅ MINFAGPLAN.NO MED FEIDE? 

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

 Brukeren går til minfagplan.no og velger Logg inn – Feide. 

 Brukeren skriver inn sitt Feide brukernavn og passord. 

 Dersom brukeren er knyttet til en skole som ikke har avtale med minfagplan.no vil brukeren bli avvist. 

 Ved første gangs innlogging må brukeren registrere seg med mobiltelefon. 

Det er kun lærere og skolen administrative personell som har mulighet til å logge seg på med Feide foreløpig. Altså ingen 

elever. Lærerens rolle blir automatisk satt til standard bruker. Dersom man ønsker å endre rollen til superbruker eller 

administrator gjøres dette på vanlig måte i minfagplan.no 

 



Brukerveiledning for administratorer                  Revisjon 1.7 

Side - 4  

 

 

4 HVORDAN LOGGE SEG INN PÅ MINFAGPLAN.NO MED MOBILLØSNING? 

Når du er registrert som en bruker på en skole vil du kunne logge inn. For å sikre innlogging bruker vi en mobilløsning som vil 

sende en engangskode til din mobiltelefon. Hvis du ikke mottar noen melding med kode til din mobil må du be 

Administratoren ved din skole om å sjekke at mobilnummeret ditt er riktig registrert i minfagplan.no 

 Du må være registrert som bruker med mobiltelefonnummer. Dette gjøres av den som oppretter skolen.  

 Åpne Internet Explorer og gå til www.minfagplan.no  

 Velg «Ny bruker» 

 Skriv inn ditt mobiltelefonnummer 

 Du får raskt en melding på telefonen med engangskode 

 Skriv inn denne engangskoden – og bytt til eget passord 

 Du er nå bruker av systemet og kan bruke samme telefonnummer og passord hver gang du logger inn 

Neste gang du logger inn vil du kunne bruke ditt eget passord. Dersom du glemmer passordet ditt kan du klikke på ny 

bruker og gjenta prosedyren beskrevet over.  

4.1 HVORDAN OPPRETTE EN BRUKER SOM IKKE HAR TILGJENGELIG MOBILTELEFON? 

Dersom det er en bruker som ikke har mobiltelefon, eller som ikke ønsker å bruke sitt personlige abonnement til innlogging 

så er det en mulighet for å registrere brukere manuelt. 

 Velg Brukerstøtte i menylinjen 

 Deretter velg ny bruker 

 Legg til ny bruker 

 Husk å velge send passord. Da vil brukeren motta passordet på email 

 Lagre 

 

5 HVORDAN HJELPE EN BRUKER SOM HAR GLEMT PASSORD? 

Dersom en bruker har glemt passord kan denne brukeren selv generer en ny kode å få denne tilsendt på sin mobiltelefon.  

 Fra innloggingsmenyen velg ny bruker 

 Skriv inn ditt mobilnummer og velg Bestill engangskode som vist i bildet under 

 

 

  

http://www.minfagplan.no/
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6 HVORDAN LEGGER JEG TIL EN NY LÆRER (BRUKER)? 

Dersom skolen er knyttet til Feide vil ny bruker først være opprettet der. Ved første gangs innlogging i minfagplan.no vil 

brukeren bli opprettet med registrering av mobiltelefon. 

Manuell opprettelse av brukere: 

 Velg «Konfigurasjon» fra menylinjen 

 Velg «Rediger lærere» 

 Skriv inn navn og mobiltelefonnummer til læreren 

 «Legg til lærer» 

 Velg «ok» 

 Lagre 

 Nå kan den nye læreren logge seg inn som bruker (som beskrevet ovenfor)  

7 HVORDAN LEGGER JEG TIL EN NY ELEV? 

Normalt er alle elever lagt til i systemet ved skolestart. Dersom det kommer til nye elever kan disse legges til manuelt. 

Manuell opprettelse av elever: 

 Velg «Konfigurasjon» fra menylinjen 

 Velg «Rediger elever» 

 Skriv inn navn på eleven 

 Velg «Legg til» 

 Velg «ferdig» 

 Lagre 

 

8 HVORDAN OPPDATERER JEG FORELDREINFORMASJON FOR EN ELEV? 

Normalt er alle elever lagt til i systemet ved skolestart inkludert foreldreinformasjon.  

Manuell oppdatering av foreldreinformasjon: 

 Velg «Konfigurasjon» fra menylinjen 

 Velg «Rediger elever» 

 Velg «Foresatte» for gitt elev 

 Skriv inn navn på foresatte samt mailadresse og telefonnummer 

 Velg «Ferdig» 

 Lagre 

 

9 HVORDAN REDIGERE SKOLENS TOPPTEKST PÅ UTSKRIFT? 

Skolen kan velge om de vil ha en felles topptekst på alle læringsplaner for alle trinn og klasser. 

 Velg «Konfigurasjon» 

 Velg «Rediger topptekst for skole» 

 Rediger header slik du ønsker å ha den. 
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 Velg «ok» 

 Lagre 

10 TILPASSET PLANLEGGING 

Normalt får alle elevene sin plan fra klassens ukeplan. Tilpasset opplæring skjer for enkeltelever eller for grupper. Det er 

derfor viktig å avklare dette før man konfigurerer.  

 

 

10.1 TILPASSET PLAN: EN ELEV FØLGER ET FAG I ET ANNET TRINN 

Hvis en elev skal følge et annet fag enn trinnet, gjør du følgende: 

 Velg «konfigurasjon» 

 Velg «rediger elev» (Husk å velge rediger elev utenfor det trinnet eleven hører til)  

 Da kommer en liste over de elevene som har tilpasset plan (Her må du ha opprettet eleven som beskrevet ovenfor)  

 Velg «rediger fag» 

 Velg det faget eleven skal ha ved å trykke inni rutene(Du finner alle skolens fag i nedtrekksfeltet midt i skjermen) 

 Ta vekk evt. fag eleven ikke skal ha 

 Velg «ferdig» 

 Velg «ferdig»  

 Lagre 

10.2 TILPASSET PLAN: OPPRETTELSE AV EN GRUPPE PÅ ET TRINN 

 

 Velg «konfigurasjon» 

 Skriv inn navnet på gruppen under trinnbeskrivelse 

 Skriv inn samme oppstartsår som trinnet har 

 Finn riktig lærer 

Klassens 
plan 

• Utgangspunkt for alle elever i klassen 

Gruppens 
plan 

• Redigering av gruppens plan medfører 
at alle elever som er i gruppen får en en 
tilpasset plan samtidig. 

Tilpasset 
plan 

• Individuelt tilpasset plan 
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 «Legg til trinn» 

 Velg «rediger fag» 

 Skriv inn navnet på faget under fagnavn, eks Samfunnsfag 2, Matematikk B 

 Velg «knytt til udir» 

 Skriv inn navnet på faget. 

 Du vil få opp en liste fra udir. Finn riktig mål og velg dette. 

 Velg «Ferdig» 

 Velg «Ferdig» 

 Lagre 

Så kan du knytte de elevene som skal ha denne tilpasningen som beskrevet ovenfor. 

Tips! Det opprettede faget kan også følge et annet fag slik at det for hver uke er utfylt med klassens plan som utgangspunkt. 

 

11 HVORDAN KAN ET FAG FØLGE ET ANNET FAG? 

 

Noen ganger er det nyttig å kunne knytte et fag til et annet fag. Dette gjelder for eksempel dersom du har fire elever 

i matematikk som får samme tilpassede opplæringen. I utgangspunktet følger de klassens plan, men noen ganger 

ønsker man å gjøre endringer kun for denne gruppen. Fremgangsmåten er som følger: 

 

 Opprett en gruppe som beskrevet i punkt Error! Reference source not found.. 

 Velg «konfigurasjon» 

 Velg «rediger fag» på gruppen eller trinnet du ønsker å gjøre endringen på. 

 Velg «Følger fag» for det faget du ønsker skal følge et annet fag. 

 Velg ønsket fag i listen. 

 Lagre 

 Ferdig 

 Lagre 

 

12 HVORDAN KNYTTER JEG ET FAG OPP MOT UDIR? 

 

 Velg konfigurasjon 

 Velg rediger fag 

 Velg ruten utenfor faget under «Knytt til udir» 

 Skriv inn fagets navn i den tomme ruten, og en liste over aktuelle fag vil komme opp 

 Velg riktig fag 

 Ferdig 

 Ferdig 

 Lagre  
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13 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. 

 

14 HVILKE ROLLER FINNES? 

 

Det finnes to ulike roller i minfagplan.no: Administrator og Bruker. 

Administrator: 
Skolens ledelse, IKT ansvarlig/lærer som kan gjøre konfigurasjonsendringer. 

 Standard oppsett med tilgang til alle funksjoner man trenger for å bruke minfagplan.no. 

 Tilgang til å konfigurere minfagplan.no for sin skole. 
 
Bruker: 
Pedagoger/barneveiledere/vikarer som har lese- og skriverettigheter på trinn, grupper og tilpassede planer. 

 Standard oppsett med tilgang til alle funksjoner man trenger for å bruke minfagplan.no. 
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15 HVORDAN ENDRER JEG ROLLE FOR EN BRUKER? 

 

 Velg Brukerstøtte 

 Velg brukere 

 Søk med telefonnummer 

 Velg tilganger 

 Velg rullemeny nederst og velg tilganger 

 Velg skole man skal ha tilgang til 

 Velg legg til 

 Velg lagre 

 

16 HVORDAN OPPRETTER JEG EN NY SKOLE? 

 

 Nettadresse: www.minfagplan.no 

 Velg «ny skole» 

 Skriv inn organisasjonsnummeret til skolen – hent informasjon 

 Informasjon om skolen kommer opp 

 Velg antall ansatte som skal ha tilgang til programmet 

 Skriv inn ditt mobilnummer – bestill engangskode. Du vil raskt få en engangskode på mobilen din. 

 Skriv inn denne koden på «engangskode». 

 Velg «registrer skole» 

 Det vil komme en liste der du skal skrive inn navn, mobiltelefonnummer og mailadresse til ansatte som skal ha 

tilgang til minfagplan.no 

 Velg «neste» 

 Velg antall klasser pr. trinn. Hvis det feks. er 3 klasser på 1.trinn skriver du 3 utenfor 1.trinn, det vil da bli 1A, 1B og 

1C 

 «Neste» 

 Velg ansvarlige lærere for hvert trinn/klasser. 

 «Ferdig» 

 

 

http://www.minfagplan.no/

