
Vejledning til repertoirelister til eksamen 
Det er nu muligt at udfylde og indsende sin repertoireliste til eksamen.  

Når du logger ind på Studieportalen kommer du ind på din profilside. Klik på Uddannelser for at se et 

overblik over dit studieforløb og de tilhørende fag. 

Klik på dit aktive forløb for at se en oversigt over dine aktuelle fag. Til de fag hvor det er relevant at udfylde 

en repertoireliste er der en blyant i kolonnen Repertoire. Klik på blyanten for at komme over på din 

repertoireliste til det pågældende fag. Tal gerne med din skole om hvilke repertoirelister der er 

obligatoriske at udfylde. 

 

 

Tryk på Tilføj for at tilføje et stykke til din repertoireliste. Til venstre for Tilføj knappen kan du se hvor 

mange stykker der er tilføjet af hvor mange stykker der skal tilføjes. På nedenstående billede kan det f.eks. 

ses at der er tilføjet en selvvalgt salme fra aktuelle koralbøger og at der mangler at tilføje en selvvalgt 

komposition. 

Når listen er udfyldt med de antal stykker der skal tilføjes er det ikke muligt at tilføje flere stykker. Knappen 

Tilføj bliver inaktiv. 

Du kan løbende tilføje og redigere i din repertoireliste – husk at trykke på Gem. Når du tilføjer et stykke til 

din repertoireliste så kommer det frem i listen under. Du kan erstatte det valgte stykke ved at vælge 

skraldespanden og derefter tilføje et nyt stykke. Når du er helt færdig og klar til at aflevere din 

repertoireliste så tryk Send repertoireliste.  

Når du har indsendt din repertoireliste vil den være låst og kan først der ses af administrationen. Hvis du 

har brug for at ændre i en indsendt repertoireliste kontakt administrationen der kan låse op igen. 



 

Udfyld de forskellige felter der fremkommer i repertoirelisten. Felterne salmebog og koralbog søger i en 

databaser. Bemærk der kan gå lidt tid før søgningen går i gang. 

 



 

Er der en upload felt kan du uploade en fil til dit stykke. Bemærk du kan kun uploade en fil men et 

dokument må gerne være på flere sider. 

 

Når du har indsendt din repertoireliste (Send repertoireliste) bliver blyanten erstattet af et flueben. 



 

Funktioner vedrørende de tilstillede og udvalgte værker kommer til at ligge her senere. 

 


