
Ændringer i elevens personlige uddannelsesplan 

Baggrund 
Som led i ændringerne i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser d. 15. januar 2010 er der sket ændringer 
i reglerne om elevens personlige uddannelsesplan samt en tydeliggørelse af reglerne om krav til elevernes 
aktive praktikpladssøgning, faglige og geografiske mobilitet samt egnethed (EMMA-kriterierne) med 
henblik på at undgå en uhensigtsmæssig brug af skolepraktik. Der skal i denne sammenhæng særligt 
henvises til § 50, stk. 2 og § 107, stk. 3. 

Ændringerne indebærer en styrkelse af skolernes vejledning af elever om praktikpladssøgning og kontrol 
med elevernes aktivitet i forhold til søgning af en praktikplads.  

Elevens personlige uddannelsesplan udvides derfor med et særligt afsnit om praktikpladssøgning, hvor 
eleven skal dokumentere sin søgningsaktivitet.  

For at styrke elevernes faglige mobilitet stilles der endvidere krav om, at eleven foruden det primære 
hovedforløb samt evt. trin/speciale angiver yderligere to alternative uddannelsesønsker i sin personlige 
uddannelsesplan ved grundforløbets start. Angivelsen af de alternative uddannelsesønsker er en 
forudsætning for, at eleven på et senere tidspunkt vil kunne ønske mulighed for at komme i skolepraktik. 

Kravet om to alternative uddannelsesønsker gælder for elever, der påbegynder grundforløbet efter 
bekendtgørelsens ikrafttrædelse d. 15. januar 2010. 

Det fremgår herunder hvordan disse tiltag konkret er indarbejdet i elevens personlige uddannelsesplan, 
som den foreligger i Elevplan. 

Løsning i Elevplan 
Eleven kan i sin uddannelsesplan løbende dokumentere sin indsats for at finde en praktikplads indtil skolen 
afgangsmelder eleven. 
Der er historik på feltet ”Praktikpladssøgning”, og eleven kan uploade diverse dokumentation.  

Historik og dokumentation er synlig for elev og skole, men vises ikke for en evt. kommende virksomhed.  



Eksempel på udfyldt uddannelsesplan 

 

Historik: ved klik på ”Historik” foldes alle tidligere indlæg ud 
og kan udskrives 

 

Eleven kan også anføre to alternative uddannelsesvalg. Her føres der ikke historik. 

Skolen kan med sin godkendelse dokumentere sin opfølgning, og evt. supplere dokumentationen ved at 
benytte det nye aftalesystem, hvor der kan sendes erindringer til både elev og skolemedarbejder. 
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