
For å legge inn rutiner for de enkelte skolene: 

Logg inn på www.arkivplan.no → Finnmark fylkeskommune → Arkivplan – Finnmark fylkeskommune → Rutiner for ytre etater 

 

 

 

http://www.arkivplan.no/


Forslag 1 – legg inn de ulike delrutinene som dokumenter 

Nummerer «prioritet» for å få den ønskede rekkefølgen på dokumentene. 

 

 

 



Forslag 2 – legg inn rutinene som ett dokument, med anker 

Da får dere en klikkbar innholdsfortegnelse i toppen av dokumentet 

 

 



Legge inn anker: 

Opprett nytt dokument → legg inn teksten med innholdsfortegnelse på toppen → plasser markøren på starten av linjen i teksten, der 

du ønsker å ha ankeret → Trykk på ankerikonet → Sett inn nummer på ankeret   → trykk 

OK → Marker ordene i innholdslisten som du ønsker å knytte til ankeret → Trykk på lenkeikonet  → Velg anchor →Sett inn samme 

nummer som på ankeret i teksten → Trykk OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legge inn lenke til lovtekst: 

Hvis du viser til en lov i teksten, kan du legge inn en lenke til den aktuelle loven på lovdata.no. 

Marker teksten du ønsker å bruke som lenke til lovdata.no  → Trykk på lenkeikonet →  

Velg http eller https og kopier inn nettadressen til loven fra lovdata.no  → Trykk OK. 

  



 

For å legge inn arkivserier: 

Logg inn på www.arkivplan.no → Finnmark fylkeskommune → Arkivplan – Finnmark fylkeskommune → Arkivserie 

Opprett en mappe for skolen. 

 

http://www.arkivplan.no/


Trykk deg inn i skolens mappe → Trykk «Ny arkivserie» → Legg inn informasjon i boksene → Husk å trykke «Send til publisering» eller 
«Lagre utkast»  

 



Når du har trykket «Send til publisering» skal arkivserien se slik ut:  

 

 

 

 



For å legge inn bortsettingsarkiv: 

Når arkivmateriale blir satt bort, bør dette komme fram i arkivplanen. Bortsettingsarkiv kan legges under «Arkivoversikt» i 
arkivplan.no.  

Opprett en ny mappe, f.eks «Bortsettingsarkiv 1995-1999 N.N. skole»  → Trykk på 

«Arkivserier» i venstremenyen → Trykk på ikonet for å lage kopi eller flytte  en arkivserie i høyremenyen → Velg mappen 

du nettopp laget for bortsettingsarkivet  → Trykk OK. Nå ligger 
arkivserien i riktig mappe → Gå inn i arkivserien og trykk «Rediger dette dokumentet» →Legg inn oppdatert informasjon (f.eks. hvor 
arkivmaterialet oppbevares etter det er satt bort) → Husk å trykke «Send til publisering» eller «Lagre utkast». 


