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Log ind på LINU
1. Gå til siden https://test.fguscreening.dk

2. Indtast brugernavn
3. Indtast adgangskode
4. Klik på ”OK”

(brugernavn og adgangskode
kan bestilles via
linu@hfvucnord.dk)

Forsiden
1. Fra forsiden kan der

navigeres mellem de
forskellige funktioner i
test.linu.dk
På forsiden kan man aflæse
om man har elever der har
afsluttet en screening, som
systemet skal behandle.
2. Klik på ”Behandl målinger”

for at få LINU til at behandle
screeninger så der kan hentes
rapporter

Opret koder til elever
1. klik på menupunktet

”kunder”

2. Klik på ”Opret kunde”

3. navngiv ”kunde”

(Kunde kan fx være
kursusår:2020 eller et
specifikt undervisningssted:
Randstedgade)

3. Marker kundegruppen

4. klik på ”Opret gruppe”

(Gruppe kan fx være de
forskellige klasser der skal
screenes)

Når der er oprettet en
gruppe, kommer der et lille
kryds til venstrefor gruppen.
5. Klik på krydset
6. Marker den gruppe, der nu

skal laves elevkoder til.

7. Klik på ”Opret klynge”

5. Klik på ”Antal brugere”
(I klyngen skal der laves det
antal brugere som der er elever i
klassen.)
Alle brugernavne navngives med
fortløbende numre. Der kan
vælges et præfikst til
brugernavnene i en given klasse.
Fx AGU (så vil alle brugernavne
starte med AGU efterfulgt af et
nummer)

6. Vælg hvilke screeninger eleverne
i klyngen/klassen skal have adgang til
7. Klik på ”ok”

Udskriv brugernavne/adgangskoder
1.klik på et specifik kunde
2.klik på en specifik gruppe
3.Marker alle elever i en
klynge (marker øverste
brugernavn og brug
ctrl+piletast for at markere
en række)
4. klik på ”Exporter XML”

5. klik på ”Gem fil”

(Der downloades nu et
regneark til pc´en
indeholdende de unikker
brugernavne med
adgangskoder.)

Der kan nu udleveres unikke
brugernavne/adgangskoder til
klassens elever.

Eleverne logger på test.linu.dk
1. Gå til siden https://test.fguscreening.dk
2. Indtast brugernavn
3. Indtast adgangskode
4. Klik på ”OK”

Eleverne udfylder oplysningsskema
Når eleven er logget på kommer en oplysningsskærm, hvor eleven skal anføre køn, fødselsår,
fornavn, efternavn, postnummer, by og uddannelsesniveau.
Feltet ”Dansk er ikke mit
modersmål” er IKKE relevant i
FGU-sammenhæng
1. Eleven klikker på ”ok”

Testen kan nu startes.

Eleven starter screening
1.Eleven klikker på ”start
screening” og screeningen starter.

Eleven afslutter screening
1.Det er vigtigt at eleven afslutter
en screening med at klikke på ”Log ud”.
(LINU kan ikke registrere og
behandle målinger/screeningsresultat
før der er logget ud)

Behandling af målinger
1.Testlærer logger ind på LINU. På
forsiden kan det nu ses om der er
elever der har afsluttet screeninger.
Klik på ”Behandl målinger”

Download/print af rapporter
1. Klik på ”Rapporter”
2. Dobbeltklik på den elev/rapport

der ønskes

Visning af rapport
Der vises nu et billede af den
Specifikke rapport.
1.Klik på Udskriv
Rapporten kan nu udskrives til lokal
printer eller der kan i den skærm
der popper op, vælges ”gem som”
og rapporten kan gemmes på pc.

Spørgsmål?
LINU Support:
linu@hfvucnord.dk
Tlf.: 99 300 250
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Direkte tlf.: +45 99 300 250
E-mail: linu@hfvucnord.dk
LINU overholder gældende GDPR
Læs mere LINU på www.linu.dk

LINU support
LINU supporten er åben
man-fre fra kl. 08.00-16.00
På dage hvor der screenes, kan der aftales
træffetid udover normal åbningstid.
Direkte tlf.: +45 99 300 250
E-mail: linu@hfvucnord.dk

