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 Lærerne registrerer selv fraværet i elevplan 
Ændret arbejdsgang 
Vi udleverede manuelle protokoller og tastede fraværet 
efterfølgende i EASY-A. 
 

 Elever, lærer og UEV har selv overblik over fravær 
Ændret arbejdsgang 
udskrev fraværslister til Kontaktlærer, faglærer og studievejleder 
 
 

 
 

 
 
 

Fraværsregistrering i elevplan 



 

 

 Lærerne taster selv karakterer 
Ændret arbejdsgang 
Vi udleverede karakterlister, tastede karaktererne og 
kontrollerede dem efterfølgende. 

 

 

 

Karakterer i elevplan 



 

 Eleverne ser eksamensplanen i Elevplan 
Ændret arbejdsgang 
Vi udskrev planer og udleverede dem – ofte flere gange, de har 
det med at blive væk 

 

 Ændringer til eksamensplanen – vi sender en sms 
Ændret arbejdsgang 
Vi udskrev ny plan og sendte den med posten 
 
 

 

Eksamensplan i Elevplan 



 Eleverne melder sig syge ved at sende en sms eller skrive det i elevplan. 
Beskeden lægges på de skemabrikker, eleven angiver den pågældende 
dag. 
Ændret arbejdsgang 
Vi  tog imod telefonbesked og registrerede sygdom manuelt 
 

 Lærerne kan selv sende besked til eleverne evt. ved ”akut” sygdom, 
opgaver eller reminder. 
Ændret arbejdsgang 
Tidligere blev der sat en telefonkæde i gang (ikke alle elever fik beskeden 
eller fik den for sent) 
 

 Vi indkalder elever til samtaler i UEV 
Ændret arbejdsgang 
Eleverne blev indkaldt pr. brev  
 

SMS og elevplan 



 

 

 Både lærere og elever har nem adgang til eget og andres 
skemaer 
Ændret arbejdsgang 
Vi udskrev skemaer til lærer og elever, og hver gang der var 
ændringer til skema skulle det meddeles manuelt. 

 

 

Skema i elevplan 



 

 

 Eleverne har adgang til egne karaktermeddelelser, beviser og 
andre dokumenter fra filarkivet og kan blot udskrive et ny kopi 
efter behov 
Ændret arbejdsgang 
Vi udskrev karaktermeddelelser og udleverede dem til eleven. Vi 
udleverede kopier af bortkomne beviser, vejledninger m.m. 

 

Filarkiv i elevplan 



 
 Læreren kan på skemabrikken lægge opgaver og give andre 

beskeder den vej.  

 Skriftlig fravær 

 Undervisningsbeskrivelser 

 Urkund 

 

Opgaver og noter i elevplan 


