
 

Texter i automatmail som skickas från Evald. 

Påminnelse till administratörer två veckor innan kursvärderingen öppnas, att lägga till 
egna frågor. Påminnelsen går ut endast om egna frågor saknas. 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Påminnelse om att lägga till egna frågor i kursvärderingen för nedanstående kurs 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom du står som administratör för kursen xxx (länk till kurssidan).  
Om två veckor öppnas kursvärderingen för studenterna på kursen.  
Du kan lägga till egna frågor till kursvärderingen i systemet Evald, fram till den öppnas för 
studenterna, genom att klicka på länken nedan. 

Lägg till egna frågor i Evald (länk) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: Reminder to add your own questions in the course evaluation for the course below 

Hello! 
You receive this email because you are a administrator for the course xxx (Link to course page). 
In two weeks, the course evaluation will open for the students on the course. 
You can add your own questions to the course evaluation in the Evald system, until it opens to the 
students, by clicking on the link below. 

Add your own questions in Evald (link) 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald  

mailto:it-stod@slu.se
mailto:it-stod@slu.se


Informera student att kursvärdering öppen, skickas samma dag som värderingen 
öppnas med länk till värderingen. 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Kursvärderingen för nedanstående kurs har öppnats 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom du har läst kursen xxx (länk till kurssidan). 
Kursvärderingen har nu öppnats och du kan svara på den genom att klicka på länken nedan. 
Kursvärderingen är öppen för svar i fyra veckor. 

Svara på kursvärderingen (länk till kursvärderingen) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

 

 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: The course evaluation for the course below has been opened 

Hello! 
You receive this email because you have taken the course xxx (Link to course page). 
The course evaluation has now been opened and you can respond to it by clicking on the link below. 
It is open for answers for four weeks. 

Answer the course evaluation (link to the course evaluation) 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald  

mailto:it-stod@slu.se
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Påminna student som inte svarat på kursvärdering, skickas en vecka innan 
värderingen stängs, och har en länk till värderingen. 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Påminnelse om att svara på kursvärderingen för nedanstående kurs 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom du har läst kursen xxx (länk till kurssidan). 
Vi vill påminna dig om att du fortfarande kan svara på kursvärderingen genom att klicka på länken 
nedan. Kursvärderingen stängs om en vecka. 

Svara på kursvärderingen här (länk till kursvärderingen) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: Reminder to respond to the course evaluation for the course below 

Hello! 
You receive this email because you have taken the course xxx (Link to course page). 
We remind you that you can still respond to the course evaluation by clicking on the link below. The 
course evaluation closes in a week. 

Respond to the course evaluation here (link to the course evaluation) 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald  

mailto:it-stod@slu.se
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Påminna student igen som inte svarat på kursvärdering, skickas en två dagar innan 
värderingen stängs, och har en länk till värderingen. 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Sista chansen att svara på kursvärderingen för nedanstående kurs 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom du har läst kursen xxx (länk till kurssidan). 
Kursvärderingen stängs inom kort. Du kan fortfarande svara på den genom att klicka på länken 
nedan.  

Svara på kursvärderingen (länk till kursvärderingen) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: Last chance to respond to the course evaluation for the course below 

Hello! 
You receive this email because you have taken the course xxx (Link to course page). 
The course evaluation closes shortly. You can still answer it by clicking on the link below. 

Respond to the course evaluation here (link to the course evaluation) 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald  

mailto:it-stod@slu.se
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Informera student att kursvärdering är sammanställd, skickas samman dag som 
sammanställningen är publicerad. 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Kursvärderingen för nedanstående kurs är sammanställd 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom du har läst kursen xxx (länk till kurssidan). 
Kursvärderingen är nu sammanställd och du kan ta del av resultatet genom att klicka på länken 
nedan. 

Läs kursvärderingen här (länk till sammanställningen) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: The course evaluation for the course below is compiled 

Hello! 
You receive this email because you have taken the course xxx (Link to course page). 
The course evaluation is now compiled and you can see the results by clicking on the link below. 

Read the course evaluation here (link) 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald  

mailto:it-stod@slu.se
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Informera administratör att kursvärdering är sammanställd, nu kan man skriva 
kommentarerna, skickas samman dag som sammanställningen är publicerad. 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Kursvärderingen för nedanstående kurs är sammanställd och öppen för dina kommentarer 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom du står som administratör för kursen xxx (länk till kurssidan).  
Kursvärderingen har sammanställts och publicerats och du kan nu skriva dina kommentarer. 

Lämna dina kommentarer här (länk) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: The course evaluation for the course below is compiled and open for your comments 

Hello! 
You receive this email because you are a administrator for the course xxx (Link to course page). 
The course evaluation has been compiled and published and you can now write your comments. 

Leave your comments here (link) 

 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald  

mailto:it-stod@slu.se
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Informera studentrepresentanten att kursvärdering är sammanställd, nu kan man 
skriva kommentarerna, skickas samman dag som sammanställningen är publicerad. 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Kursvärderingen för nedanstående kurs är sammanställd och öppen för dina kommentarer 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom du är studentrepresentant för kursen xxx (länk till kurssidan).  
Kursvärderingen har sammanställts och publicerats och du kan nu skriva dina kommentarer. 

Lämna dina kommentarer här (länk) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: The course evaluation for the course below is compiled and open for your comments 

Hello! 
You receive this email because you are the student representative for the course xxx (Link to course 
page). 
The course evaluation has been compiled and published and you can now write your comments. 

Leave your comments here (link) 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald 
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Kursledaren som inte har skrivit några kommentarer får en påminnelse om det, 
skickas en vecka innan det stängs 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Påminnelse om att skriva kommentarer på kursvärderingen för nedanstående kurs 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom du står som kursledare för kursen xxx (länk till kurssidan).  
Vi vill påminna dig om att du fortfarande kan skriva kommentarer på kursvärderingen genom att 
klicka på länken nedan. Möjligheten att skriva kommentarer stängs om en vecka. 

Lämna dina kommentarer här (länk till kursvärderingen) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: Reminder to write comments on the course evaluation for the course below 

Hello! 
You receive this email because you are the course leader for the course xxx (Link to course page). 
We remind you that you can still post comments on the course evaluation by clicking on the link 
below. You can write comments for one more week before it closes. 

Leave your comments here (link to the course appraisal) 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald  

mailto:it-stod@slu.se
mailto:it-stod@slu.se


Studentrepresentant som inte har skrivit några kommentarer får en påminnelse om 
det, skickas en vecka innan det stängs 

Svenska 

Från: Systemansvarig Evald <noreply@slu.se> 
Ämne: Påminnelse om att skriva kommentarer på kursvärderingen för nedanstående kurs 

Hej! 
Du får det här mejlet eftersom är studentrepresentant för kursen xxx (länk till kurssidan).  
Vi vill påminna dig om att du fortfarande kan skriva kommentarer på kursvärderingen genom att 
klicka på länken nedan. Möjligheten att skriva kommentarer stängs om en vecka. 

Lämna dina kommentarer här (länk till kursvärderingen) 

Det här mejlet är automatgenererat. Har du frågor om information i detta mejl eller om systemet 
Evald, vänligen kontakta it-stod@slu.se. 

Hälsningar, 
Systemansvarig för SLU:s kursvärderingssystem, Evald 

 

English 

From: System Manager Evald <noreply@slu.se> 
Subject: Reminder to write comments on the course evaluation for the course below 

Hello! 
You receive this email because you are the student representative for the course xxx (Link to course 
page). 
We remind you that you can still post comments on the course evaluation by clicking on the link 
below. You can write comments for one more week before it closes. 

Leave your comments here (link to the course appraisal) 

This message is auto-generated. If you have questions about the information in this email or about 
the system Evald, please contact it-stod@slu.se. 

Regards,  
System Manager for SLU's evaluation system, Evald 
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