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Side 1

www.elevplan.dk
På www.elevplan.dk finder din virksomhed:

• overblik over dine elevers uddannelsesforløb
• overblik over de specialefag, som din elev kan
vælge imellem

• elevens uddannelsesplan og skolens undervisningsplan

• en elektronisk samarbejdsplatform for virksomhed, skole og elev, der er tilgængelig via samtlige
pc’er med internetadgang.
Det internetbaserede værktøj Elevplan er relevant
for din virksomhed:

• hvis du interesserer dig for, hvad og hvordan
dine elever lærer i deres skoleforløb

• hvis du vil have større overblik over, hvordan
den samlede uddannelse tilrettelægges, så eleven
lærer mest muligt og får en god uddannelse

• hvis du vil planlægge elevernes praktikuddannelse og opgaver i forhold til de gældende
praktikmål for uddannelsen (se eksempler på
praktikmål i skærmklippet nedenfor).

Vil du vide
mere?
Elevplan har siden år 2000
været med til at understøtte,
at den enkelte elev tilbydes
en fleksibel og individuelt tilrettelagt uddannelse.

Bruger din
virksomhed
Elevplan?

Elevplan giver et større
overblik over indholdet i
erhvervsuddannelserne og
muliggør nu, at virksomhederne på tæt hold kan følge
fremdriften i elevens uddannelse. Det giver mulighed for
et bedre samspil mellem virksomhed, skole og elev og kan
bidrage til et kvalitetsløft i
erhvervsuddannelserne.

Det giver dig et bedre
overblik over din elevs fremdrift
i erhvervsuddannelsen!

www.elevplan.dk

De faglige udvalg, som tilrettelægger indholdet af
erhvervsuddannelserne, lægger løbende målene for praktikoplæring ind i Elevplan.
Dermed vil sammenhængen
imellem skole- og praktikperioder blive styrket og
synliggjort yderligere.
Læs mere om Elevplan på
http://www.admsys.uni-c.dk
under Elevplan.
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Side 2

Værktøj til vejledning
Nu kan din virksomhed få adgang til erhvervsskolernes planlægningsværktøj www.elevplan.dk.
Her kan du og eleven i samarbejde med skolen tilrettelægge den bedst mulige erhvervsuddannelse.

Elevlisten:
Virksomhedens overblik
På oversigtssiden kan du holde styr på dine elevers
uddannelse, herunder praktiske oplysninger om skoleperioder, karakterer og fravær.

Det betyder, at du kan få større indsigt i elevens
uddannelse, og at samarbejdet med skolen lettes og
forbedres.

Fordele ved Elevplan
Ved at lade Elevplan indgå som et dagligt værktøj i
virksomheden, får du mulighed for løbende at følge
med i:
• hvad den enkelte elev arbejder med
• hvordan skolen tilrettelægger undervisningen
• fremdrift for den enkelte elev
• hvilke muligheder den enkelte elev har for at
vælge forskellige aktiviteter og valgfri fag.

Fordelen ved at bruge Elevplan er, at du kan vejlede
eleven og planlægge praktikforløbet, så det giver
mest relevans for både elev og virksomhed.
Når din virksomhed har indgået en uddannelsesaftale med en elev, får du adgang til skolens undervisningsplan for eleven. Her kan du se, hvilke
læringsaktiviteter samt obligatoriske og valgfri fag
skolen udbyder og hvornår.
Skolerne benytter Elevplan på forskellig vis. Det vil
derfor variere fra skole til skole, hvor detaljerede
oplysninger du kan se. Som minimum kan virksomheden altid se elevens uddannelsesbog, karakterer samt planlagte skoleforløb.

Funktioner i Elevplan

På Scorekortet registreres elevens fremdrift. Elev,
skole og virksomhed kan her se, hvilke fag og emner
eleven har gennemgået på skolen. Mangler eleven et
fag eller en del af et fag, viser Elevplan, hvilke
læringsaktiviteter der er mest relevante, for at eleven
kan komme videre i sin uddannelse.

Sammen med Uddannelsesbogen – det elektroniske
spejlbillede af elevens uddannelsesforløb – er
Uddannelsesplanen og Scorekortet de vigtigste funktioner i Elevplan.

I gang med Elevplan
Hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en
elev, er din virksomhed automatisk oprettet i
Elevplan. Hvis du ikke kender dit brugernavn og
din adgangskode, kan du få dem oplyst på den
lokale erhvervsskole.

I Uddannelsesplanen skruer eleven sin uddannelse
sammen. Det sker i samspil med skole og virksomhed på baggrund af elevens forudsætninger, ønsker
og behov.

Hvis du benytter det elektroniske mødested for
elever og virksomheder: www.praktikpladsen.dk, har
du også umiddelbart adgang til Elevplan. Brugernavn og adgangskode til de to systemer er ens.
Efterhånden, som uddannelsesplanen – og dermed
scorekortet – udfyldes med de valgfri fag, tegnes det
endelige billede af elevens samlede skoleuddannelse.

Undervisningsministeriet og UNI●C stiller begge
systemer gratis til rådighed for virksomhederne.

