
 

 

  

EduAdm 

Onboardingmodul 

En trin-for-trin vejledning til onboardingmodulet i 

EduAdm  
 

Opdateret juli 2022 



 

Onboardingmodul 

Side 2 af 16 

 

Indhold 

1. Indledning ................................................................................................................................... 3 

2. Adgang til Onboardingmodulet ................................................................................................ 4 

2.1 Aktiver onboardingmodulet ..................................................................................................................... 4 

3. Indstillinger til Onboardingmodulet ........................................................................................ 5 

4. Opsætning af Onboardingmodulet .......................................................................................... 6 

4.1 Opret emne................................................................................................................................................. 6 

4.2 Organiser emner ........................................................................................................................................ 8 

4.2.1 Flyt emner op og ned ................................................................................................................ 8 

4.2.2 Placer emner ved siden af hinanden ...................................................................................... 8 

4.3 Tilføj farve til emne .................................................................................................................................... 9 

4.4 Tilføj elementer til emne ......................................................................................................................... 10 

4.4.1 Tekst .......................................................................................................................................... 10 

4.4.2 Dokument ................................................................................................................................. 12 

4.4.3 Video ......................................................................................................................................... 14 

5. Eksempel på onboardingside fra elevens side ...................................................................... 16 

 

  



 

Onboardingmodul 

Side 3 af 16 

 

1. Indledning 

I dette dokument kan I finde trin-for-trin vejledninger til opsætningen af Onboardingmodulet. 

Vejledningen kan anvendes som et opslagsværktøj, hvor I kan finde svar på de spørgsmål, der 

opstår under jeres arbejde med Onboardingmodulet. 

 

Formålet med EduAdm Onboardingmodul 

Onboardingmodulet har til formål at give eleverne en oplevelse af at blive taget hånd om allerede 

inden deres reelle uddannelsesforløb starter og samtidig forberede eleverne på deres ansættelse 

hos kommunen.  

 

Sådan fungeret modulet 

Når I har opretter en elev i EduAdm, vil eleven i princippet kunne tilgå sin elevside i EduAdm ved 

at logge ind med NemID eller MitID på www.eduadm.dk (dette kræver selvfølgelig, at I har 

informeret eleven om, at der nu er oprettet en elevside til vedkommende).  

Med onboardingmodulet, vil eleven, I perioden fra I har oprettet eleven i EduAdm til eleven reelt 

set starter sit uddannelsesforløb, blive mødt af onboardingsiden i stedet for den normale elevside. 

Her vil I kunne præsentere eleven for relevant materiale, der kan klæde eleven godt på til sit 

uddannelsesforløb og ansættelse hos jer. 

I vil kunne styre, hvor mange dage inden elevernes reelle uddannelsesforløb starter, at elevens 

normale elevside skal blive synlig. Herefter vil onboardingsiden i stedet være at finde under 

menupunktet ’Onboarding’, således eleven fortsat har adgang til materialet fra onboardingsiden. 

På onboardingsiden har eleven som standard også mulighed for at tilgå menupunktet 

’Dokumenter’, således I f.eks. kan sende uddannelsesaftalen til underskrift hos eleven gennem 

EduAdm eller andre relevante dokumenter. Derudover kan I selv styre, om der er andre funktioner 

fra den normale elevside, der skal være synlig på onboardingsiden. 

  

http://www.eduadm.dk/
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2. Adgang til Onboardingmodulet 

Ved tilkøb af EduAdm Rekrutteringsmodul vil man automatisk have mulighed for at aktivere og 

anvende Onboardingmodulet, da dette er en del af Rekrutteringsmodulet. 

 

2.1 Aktiver onboardingmodulet 

Aktivering og opsætning af Onboardingmodul sker på uddannelsesniveau, dvs. at modulet skal 

aktiveres og sættes op den enkelte uddannelse. 

1. Klik på fanen ’Rekruttering’ 

2. Klik på menupunktet ’Indstillinger’ i menuen til venstre 

3. Sæt flueben i ’Aktiver opsætning af onboardingmodul’ 

4. Klik på ’Gem’ – herefter vil en række indstillinger blive synlige nedenfor og menupunktet 

’Onboarding’ blive synligt i menuen til venstre. 
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3. Indstillinger til Onboardingmodulet 

Der er en række indstillinger til Onboardingmodulet, som I kan sætte op alt efter jeres behov. Disse 

indstillinger vedrører, hvad der skal vises på elevens side og her får I samtidig mulighed for at 

sætte notifikationer op til henholdsvis eleven og jer som medarbejdere. 

1. Klik på menupunktet ’Indstillinger’ i menuen til venstre 

2. Gennemgå indstillingerne og sæt flueben ud for de indstillinger, der er relevante for jer. 

3. Angiv, hvornår eleverne skal have en notifikation, hvis de mangler at gennemgå en vis 

procentdel af materialet på onboardingsiden og gennem hvilken kanal de skal 

notificeres. 

4. Angiv hvilke medarbejdere, der skal notificeres, hvis en eller flere elever mangler at 

gennemgå materiale på onboardingsiden. 

5. Klik på ’Gem’ 
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4. Opsætning af Onboardingmodulet 

Opsætningen af onboardingmodulet foregår således, at I først skal oprette en række emner – disse 

emner kan I give en beskrivelse og flytte rundt på, som I ønsker. Når emnerne er oprettet, kan I 

tilføje jeres onboardingmateriale til de forskellige emner, således eleverne bliver præsenteret for 

relevant materiale på deres elevside, der relaterer sig til de enkelte emner. 

 

4.1 Opret emne 

1. Klik på menupunktet ’Onboarding’ i menuen til venstre 

2. Klik på ’Opret emne’ i øverste højre hjørne 
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3. Angiv titlen på emnet 

4. Lav en beskrivelse af emnet, hvis relevant 

5. Klik på ’Gem’ 

 

 

 

Emnet er nu oprettet, og I kan herefter følge trin 1-5 ovenfor igen for at oprette flere emner. 
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4.2 Organiser emner 

Det er muligt at flytte rundt på jeres emner, så de bliver præsenteret som I ønsker for eleven.  

 

4.2.1 Flyt emner op og ned 

1. Hold musen nede på de små prikker til venstre ud for det emne du ønsker at flytte, og 

træk så emnet op eller ned. 

 

 

 

4.2.2 Placer emner ved siden af hinanden 

1. Hold musen nede på et vilkårligt sted på det emne du ønsker at flytte, og træk så emnet 

hen ved siden af et andet emne. 
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4.3 Tilføj farve til emne 

1. Klik på den blå blyant på det emne, som du ønsker at give en farve. 

 

 

 

2. Klik på drop down-menuen ‘Baggrundsfarve’  

3. Klik på den farve, som emnet skal have 

4. Klik på ’Gem’ 
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4.4 Tilføj elementer til emne 

I kan tilføje relevant materiale til de forskellige emner i form af tekst, dokumenter og video.  

 

4.4.1 Tekst 

1. Klik på den blå blyant på det emne, hvortil du ønsker at tilføje materiale. 

 

 

 

2. Klik på drop down-menuen ’Elementer’ 

3. Klik på elementtypen ’Tekst’ 
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4. Angiv en titel 

5. Tilføj den ønskede tekst 

6. Klik på ’Opret’ 
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4.4.2 Dokument 

1. Klik på den blå blyant på det emne, hvortil du ønsker at tilføje materiale 

 

 

 

2. Klik på drop down-menuen ’Elementer’ 

3. Klik på elementtypen ’Dokument’ 
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4. Angiv en titel 

5. Tilføj det ønskede dokument fra din enhed 

6. Klik på ’Opret’ 
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4.4.3 Video 

1. Klik på den blå blyant på det emne, hvortil du ønsker at tilføje materiale 

 

 

 

2. Klik på drop down-menuen ’Elementer’ 

3. Klik på elementtypen ’Video’ 
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4. Angiv en titel 

5. Tilføj et link til den ønskede Youtube-video. Du finder blot videoen på Youtube, og klikker 

på ’Del’-knappen. Herefter får du et link, som ligner dette https://youtu.be/xxxxxxxxxxxx, 

hvorefter du klikker på ’Kopiér’ og indsætter linket, som vist nedenfor. 

6. Klik på ’Opret’ 

 

 

 

  

https://youtu.be/xxxxxxxxxxxx
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5. Eksempel på onboardingside fra elevens 

side 

 

 

 


	1. Indledning
	2. Adgang til Onboardingmodulet
	2.1 Aktiver onboardingmodulet

	3. Indstillinger til Onboardingmodulet
	4. Opsætning af Onboardingmodulet
	4.1 Opret emne
	4.2 Organiser emner
	4.2.1 Flyt emner op og ned
	4.2.2 Placer emner ved siden af hinanden

	4.3 Tilføj farve til emne
	4.4 Tilføj elementer til emne
	4.4.1 Tekst
	4.4.2 Dokument
	4.4.3 Video


	5. Eksempel på onboardingside fra elevens side

