
 

Skolebrev	  nyheder	  i	  Elevplan	  

Af	  Lone	  Secher	  Andersen	  

Juli	  versionen	  af	  Elevplan	  indeholder	  funktioner	  under	  følgende	  overskrifter:	  Billede	  på	  en	  info,	  

Gantt-‐kort	  for	  SKP	  elever	  og	  Oprettelse	  af	  virksomhedsmedarbejdere.	  	  

Versionen	  indeholder	  derudover	  også	  registrering	  af	  lokale	  fraværskoder	  og	  at	  virksomheds-‐

medarbejderen	  kan	  se	  de	  lokale	  fraværskoder,	  læs	  mere	  her.	  

Billede	  på	  en	  info	  
	  
Det	  bliver	  muligt	  at	  udsende	  info-‐besked	  til	  alle	  elever	  på	  én	  elevafdeling	  i	  én	  arbejdsgang.	  	  
Samtidig	  udvides	  infosystemet,	  således	  at	  det	  gøres	  muligt	  at	  knytte	  et	  billede	  til	  en	  info-‐besked.	  
	  
	  
På	  siden	  ”Opret	  information”	  er	  det	  nu	  mu-‐
ligt	  at	  vælge	  en	  elevafdeling	  som	  modtager,	  i	  
afsnittet	  ”Modtagere”.	  
Derudover	  kan	  der	  uploades	  en	  billedfil,	  som	  
knyttes	  til	  informationsindholdet.	  

	  
	  
Info	  set	  som	  elev	  

	  
	  

	   	  



 Side	  2	  af	  3 
 

 
 

Gantt-‐kort	  for	  SKP	  elever	  

	  
Fanebladet	  skole-‐	  og	  praktikperioder	  i	  elevoversigten	  (virksomhedsmedarbejderens	  elevoversigt)	  
er	  nu	  forbedret,	  så	  det	  tydeliggøres,	  hvornår	  eleven	  er	  i	  skolepraktik	  på	  skolen,	  og	  hvornår	  eleven	  
er	  i	  virksomhedsforlagt	  praktik.	  
De	  gule	  perioder	  i	  nedenstående	  figur	  viser	  ”Skolepraktik”	  og	  de	  orange	  er	  ”Praktik/udlån	  til	  virk-‐
somhed”	  

	  

Oprettelse	  af	  virksomhedsmedarbejdere	  
 

Ny funktion i Elevplan så en skolemedarbejder med en særlig rettighed, kan udfylde de nød-
vendige data for en virksomhedsmedarbejder, der ikke selv ser sig i stand til at oprette sig i 
Elevplan. 

Derefter bliver det nemt for skolen, at sende mails og sms til de praktikansvarlige. 

 

Skolemedarbejderen søger med udgangspunkt i Kvik-link fra skemaet, lærestedets oplysnin-
ger frem. 

Skolemedarbejderen kan fra linket oprette/redigere en medarbejder på det lærested, elevens 
uddannelsesaftale peger på. Der kan straks oprettes e-mailadresse, og i samme arbejdsgang 
kan eleven tilknyttes til den oprettede medarbejder. 
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Virksomheder kan vælge i opsætning, at 
skolen ikke skal have mulighed for at fore-
tage disse oprettelser. 

	  

	  


