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Klik her og dokumentet åbnes 

Læse, gemme og udskrive et dokument 

1. Klik på det dokument, du ønsker at læse.  

2. Du bør nu få en boks på skærmen, der spørger dig om, du vil åbne eller 

gemme dokumentet. Vælger du at åbne dokumentet, får du det at se på 

skærmen og kan herfra printe det ud.  

3. Vælger du at gemme dokumentet, får du en dialogboks på skærmen, 

hvor du har mulighed for at vælge, hvor du ønsker at gemme dokumen-

tet. 

 

 

 

 

 

 

Skriv mailadresse på kontaktkortet 

På dit kontaktkort kan du se oplysninger som fx. navn, mobilnr. og mailadres-

se. Det er også gennem kontaktkortet, du skifter din adgangskode til Fronter. 

 

Ændre kontaktoplysninger eller adgangskode 

1. Klik på dit eget navn øverst til højre i vinduet og vælg Min profil 

2. Her kan du redigere i oplysningerne. Tilføj din mailadresse i feltet Mail. 

Udfyld evt. de øvrige felter. 

3. For at skrive en ny adgangskode skal du klikke på LOGIN INFORMATION 

nederst i vinduet (du skal nok rulle lidt ned) og angive den eksisterende 

samt den nye kode. 

4. Klik på GEM nederst til højre i billedet for at gemme oplysningerne. 

Introduktion til Fronter 
 

Fronter åbnes via Internettet. Gå ind på www.vucroskilde.dk og klik på me-

nupunktet Fronter øverst i vinduet. Du kan også gå direkte ind på fronter på 

adressen www.fronter.com/vucroskildeamt 

 

 
 

Indtast dit brugernavn og din adgangskode og klik på knappen LOG IND.  

Brugernavn: Dit kursistnummer   

Password: De første 6 cifre af dit cpr-nummer  

 

Glemt password 

Hvis du har glemt dit password (og tidligere har skrevet din mailadresse på 

dit kontaktkort), kan du klikke på linket ”Glemt adgangskode”, skrive dit kur-

sistnummer og derved få tilsendt en mail med en midlertidig kode. 

 

Dagens 

DAGENS er din personlige startside, som vises på skærmen, når du er logget 

ind. På DAGENS kan du se de beskeder og kalenderaftaler, der er relevante 

for dig. Du kan også se, om der er lagt nye dokumenter i nogle af de rum, du 

har adgang til. 

  

http://www.vucroskilde.dk/
http://www.fronter.com/vucroskildeamt
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Hvis du klikker på Personlige værktøjer øverst til venstre får du adgang til en 

række muligheder såsom dit personlige arkiv, huskelapper og LudusWeb. 

I dit arkiv kan du gemme dine dokumenter og dermed downloade dem og 

arbejde videre med dem hjemme.  

 

Rum 

Hvert hold, du går på, har et rum, som du har adgang til. Derudover har du 

adgang til rum som fx INFO TIL KURSISTER og KURSISTARRANGEMENTER. 

Hvis der bliver lagt en besked ind i et rum, vil den også blive vist på DAGENS. 

1. Klik en gang på menupunktet RUM i øverste venstre hjørne. 

2. Vælg Alle rum for at se en liste over de rum, du har adgang til. 

Du kan tilføje rum som favoritter, så de vises i den blå bjælke når du klikker 
på fanen Rum. 

1. Klik på fanen Rum og vælg Alle rum.  
2. Sæt hak udfor hvert af de rum du vil tilføje som favorit rum. 
3. Klik på Tilføj favorit Rum nederst til højre i vinduet. 

I et rum kan du i venstre side af vinduet se et eller flere af følgende:  

FORUM: Her kan du starte/deltage i en debat mellem rummets deltagere.  

DOKUMENTER kan man lægge filer i, fx opgaver og tekster fra din lærer.  

LINKS: Her samles relevante links for faget.  

AFLEVERING: Måske vil din lærer bruge denne mappe til jeres opgaver i løbet 

af året. 

Når du klikker på en af knapperne, kan du i vinduets højre side se, hvad den 

indeholder.  

Gå ind i en mappe 

1. Gå ind i et rum og klik på knappen DOKUMENTER i venstre side af vinduet.  

2. Hvis der er undermapper, klikker du én gang på den mappe, du vil ind i, 

og derefter én gang på det dokument, du vil åbne. 

 

 

Læg dokument i en Frontermappe  

Når du lægger dokumenter ind i en mappe i et rum, vil alle, der har adgang til 

rummet, kunne se dokumenterne.  

1. Find det rum du ønsker at lægge dokumentet i. 

2. Klik på mappen DOKUMENTER i venstre side af vinduet. Hvis der er 

undermapper, klikker du på den mappe, dokumentet skal placeres i. 

3. Klik på knappen UPLOAD FIL i højre side af vinduet. 

4. Klik på knappen GENNEMSE og klik dig frem til det drev og den 

mappe, dokumentet ligger i.  Dobbeltklik på det ønskede dokument. 

5. Klik på knappen GEM, og dokumentet uploades til den mappen.  

Dokumenter lægges ind i dit personlige arkiv på samme måde. I stedet for at 

gå ind i et rum skal du klikke på knappen ARKIV øverst i den blå værktøjslinje.  


