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Hov – er vi er?!

• Virksomheden opdager sig selv i praktikpladsen.dk, evt. via brev 
fra UVM eller skole; eller fordi de modtager en uopfordret 
ansøgning fra en elev.

• Virksomheden opdager sig selv i Elevplan og sine muligheder 
dér enten via tip fra elev eller skole, eller via link fra 
praktikpladsen.dk

• Virksomheder har ofte elever fra flere skoler, og kan derfor 
opdage Elevplan uden ”Skolen” ved det!
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Fordele ved brug af Elevplan

• Virksomheden kan on-line se:
– Kommende skoleophold
– Elevens fravær
– Elevens opnåede karakterer
– Praktikmål for eleven
– Gennemførte undervisningsforløb
– Egne oprettede praktikaktiviteter

• Skolen kan:
– Spare opkald fra virksomheder
– Tilbyde net-baserede og aktuelle 

informationer om fravær, 
planlagte skoleophold, 
gennemførte og planlagte 
læringsforløb

– On-line følge elevens arbejde i 
virksomheden

– Se opnåede praktikmål
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”Systemerne”

• CØSA: UVMs styring af uddannelsesmodeller m.m.
• EASY-F: ”omstillingsbord”

• EASY-A: Skolens styring af elever, hold og fag m.m.
• EASY-P: Skolens registrering og håndtering af praktikaftaler m.m.
• Elevplan: Elevens uddannelsesplan og bog, skolens uv.plan og 

virksomhedens praktikplan m.m.
• Praktikpladsen: Mødested for virksomheder og elever mhp. at få elever 

i lære
• P+ (Praktikplus): Skolens værktøj til opsøgende arbejde
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Dele af de relevante dataflow i de involverede systemer
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Skemaet læses oppefra:

Hovedtrin:
• PV01:Registrering af virksomhed

•PV04: oversigt over samtlige af 
virksomhedens læresteder

• PL01: registrering af lærested (løbenr) 
på virksomhed

•PL04: oversigt over samtlige af 
lærestedets godkendelser

• PG01: registrering af godkendelse på
lærested

•PG04: oversigt over den enkelte 
godkendelse (CØSA-nr)´s aftaler

•PA01: Registrering af uddannelsesaftale 
på godkendelse
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Godkendelses-
oversigt

Oversigt over hvilke 
uddannelser 
lærestedet er godkendt til

Brugernavn og 
Adgangskode til
Praktikpladsen og Elevplan 
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Oversigt:
Hvornår er eleven 
på hvilke læresteder?
Fx ved kombinationsaftaler

Giv virksomheden en 
chance for at se de 
samme oplysninger om 
sine elever i Elevplans
Forløbsoversigt
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EASY-A arver aftaleoversigten fra EASY-P, 
og sender den videre til Elevplan
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I EASY-A registreres planlagte skoleforløb som kan ses i Elevplan af 
såvel elev som virksomhed
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EASY-A arver oplysninger om virksomhed og lærested, disse oplysninger 
sendes videre og ses af eleven og virksomheden i elevens uddannelsesplan
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Her kan du se et enkelt lærested. du kan se hvilke aktiviteter der er planlagt, 
samt historik på tidligere aktiviteter på lærestedet
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Her kan du se hvilke godkendelser lærestedet har. 
I dette eksempel kan du se hvilke nuværende og 
tidligere elever de har på smedeuddannelsen
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En oversigt over dine aktiviteter på forskellige læresteder
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Elevens perspektiv

Uddannelsesplanen er 
omdrejningspunktet i 
Elevplan
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Oplysning om 
lærested(er) fra 
EASY-P via EASY-A

Oplysning om Indgang fra 
EASY-A, hvis grundforløbselev
Eleven skal selv vælge familieOplysning om Hovedforløb fra 

EASY-A, hvis praktikvejselev
Eleven skal selv vælge speciale
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Den valgte familie
og det valgte
hovedforløb og evt.
speciale ruller
fagrækken ud for
elev og mester.
Herunder også
niveau for 
grundfag 
(merkantil)
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Når der er indgået 
praktikaftale dannes 
praktikplanen hvis
det faglige udvalg
har lagt praktikmål
ind i Elevplan.

137 specialer af 
323 er der mål på,
eller de er under
udarbejdelse.
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Virksomhedens velkomstbillede

Overblik over elever, forløb og fravær
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• Fraværsvisning
• Kommende 

skoleophold
• Uddannelsesbog
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Medarbejderen vælger 
ikonet ”Evauering”
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• Her laves et klip af dette med afhakede praktikmål
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Elevernes fravær vises i oversigt.
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Hvis skolen fører fravær pr uge ses ovenstående.
Hvis skolen fører fravær baseret på skema, kan man yderligere se
hvilke lektioner fraværet er registreret på.  


