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Upload af dokumenter og oprettelse af link på Aktuel information 
 

Denne guide gennemgår hvordan man uploadet dokumenter på Lectio og gør dem tilgængelige som f.eks. et link på 

Aktuel information -fanen. 

Trin 1 – Upload af dokument og oprettelse af link 

 
1. Fra forsiden af Lectio klikker man på Dokumenter 

 

2. Fra Dokumenter siden klikkes der på ned-pilen på Grupper og derefter Indbyggede grupper og til sidst 

klikkes der på Alle Lærere 

 

3. Derefter klikker man på Ny fil 
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4. På upload-siden vælger du knappen: Vælg fil 

 

5. Vælg filen og klik derefter på Gem i bunden af Lectio. 

 

6. Derefter finder du filen i dokumenter og højreklikker med musen og vælger kopier linkadresse 

 

7. Åben notesblok og tryk CTRL+V  

Så har du linket klar. Det burde ligne noget i nærheden af følgende link 
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Trin 2 – Kopier link til fil ind i Lectio 
 

1. Fra forsiden af Lectio i topmenuen klikker du på Stamdata 

 

2. På stamdata-siden klikker du på Aktuel information  
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3. Derefter kan du se de nuværende informationer som vises under aktuel information siden. 

 

Hvis du skal rette en eksisterende besked, klikker du på beskeden. 

Gå til a. blokken nedenfor 

 

Hvis du skal oprette en ny klikker du på Opret aktuel information  

Gå til b. blokken nedenfor 
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a. Ret eksisterende besked 

 

Hvis du skal oprette et link, skal du bruge dokumentkoder. 

Du kan finde alle dokumentkoder ved at trykke på Hjælp 

Operator Betydning   Eksempel  

[b][/b] teksten bliver fed   [b]Hej[/b] = Hej 

[i][/i] teksten bliver kursiv   [i]Hej[/i] = Hej 

[u][/u] teksten bliver understreget   [u]Hej[/u] = Hej 

[url][/url] angiver link   [url]www.dr.dk[/url] = www.dr.dk 

[url=][/url] angiver link   [url=www.dr.dk] DR [/url] = DR 

 

  

https://www.lectio.dk/lectio/93/stamdata/%22www.dr.dk%20%22
https://www.lectio.dk/lectio/93/stamdata/www.dr.dk
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Derefter tager du linket fra tidligere og kopier det ind med dokumentkode 

[url]https://www.lectio.dk/lectio/93/dokumenthent.aspx?documentid=47240338776 [/url] 

Det vil give dig følgende besked på lectio: 

 

Du kan også bruge følgende dokumentkode hvis du vil givet linket en beskrivelse 

[url= https://www.lectio.dk/lectio/93/dokumenthent.aspx?documentid=47240338776] Link tekst her [/url] 

Det vil give dig følgende besked på lectio: 

 

b. Opret ny besked 

 

Her skal du angive en start og slutdato – Beskeden er kun synligt på lectio forsiden fra den startdato som er angivet 

til den slutdato som er angivet. 

Derefter kan du skrive i information-feltet. Klik på Hjælp hvis du har behov for dokumentkoder.  

Hvis du skal oprette et link, skal du bruge dokumentkoder. 

 

https://www.lectio.dk/lectio/93/dokumenthent.aspx?documentid=47240338776


Lectio – Guide til opdatering af Aktuel information 

 
   Kenneth Niemann Side 7 af 7  05-05-2021 - Version: 1 

 

 

Du kan finde alle dokumentkoder ved at trykke på Hjælp 

Operator Betydning   Eksempel  

[b][/b] teksten bliver fed   [b]Hej[/b] = Hej 

[i][/i] teksten bliver kursiv   [i]Hej[/i] = Hej 

[u][/u] teksten bliver understreget   [u]Hej[/u] = Hej 

[url][/url] angiver link   [url]www.dr.dk[/url] = www.dr.dk 

[url=][/url] angiver link   [url=www.dr.dk] DR [/url] = DR 

 

Derefter tager du linket fra tidligere og kopier det ind med dokumentkode 

[url]https://www.lectio.dk/lectio/93/dokumenthent.aspx?documentid=47240338776 [/url] 

Det vil give dig følgende besked på lectio: 

 

Du kan også bruge følgende dokumentkode hvis du vil givet linket en beskrivelse 

[url= https://www.lectio.dk/lectio/93/dokumenthent.aspx?documentid=47240338776] Link tekst her [/url] 

Det vil give dig følgende besked på lectio: 

 

Derefter kan du sætte en Prioritet. Listen på aktuel information bliver sorteret fra højeste til laveste Prioritet. 

Så kan du sætte flueben hvis den skal vise på elevforside og/eller læreforside 

4. Når du har lavet en ny besked / ændre en eksisterende så klikker du på Gem 

https://www.lectio.dk/lectio/93/stamdata/%22www.dr.dk%20%22
https://www.lectio.dk/lectio/93/stamdata/www.dr.dk
https://www.lectio.dk/lectio/93/dokumenthent.aspx?documentid=47240338776

