
 

Skolebrev: 

Elevplan - Lokale fraværskoder  

Af Pia Kristoffersen 

Elevplan - Lokale fraværskoder 

Elevplan åbner efter sommerferien mulighed for, at man kan foretage fraværsregi-

strering mere finmasket end tidligere.  Dvs. skolen vil kunne registrere elevernes 

fravær på lokale fraværskoder, og virksomheden kan danne udtræk med de forskel-

lige typer af fravær. De lokale koder kan f.eks. være: Syg, Barn syg, Læge/tandlæge, 

Omsorgsdag. 

 

For skolen 

Skolen kan selv vælge, om man ønsker at benytte 

de lokale fraværskoder.  

 

 

Det bestemmes under Skoleopsætning og de 

lokale koder sættes op i EASY-A 

 

 



 Side 2 af 3 

 

 
 

For underviser 

Hvis skolen benytter lokale fraværskoder, vil 

underviser se følgende tekst øverst på siden: 

”Tryk på mellemrumstasten for at se lokale fra-

værskoder”. 

 

Ved fraværsregistrering klikker underviser på 

cirklen ud for den aktuelle elev, og et tryk på 

mellemrumstasten viser de lokale fraværskoder. 

 

Her ses også elevens fraværsbesked, som kan 

hjælpe underviser til at vælge den rette kode. 

 

Man kan også bare taste bogstavet for den lokale 

fraværskode.  

 

Cirklens baggrundsfarve angiver, om fraværet 

hører til godkendt eller ikke-godkendt fravær. 

 

Underviser kan trække fravær på lokale koder. 

 

 
 

 
 

 

For virksomheden 

 

Virksomheden (Ansættende myndighed/ praktik-

stedet) vil kunne foretage et udtræk af elever - 

afgrænset til elever med en uddannelsesaftale-

start mellem to nærmere angivne datoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når eleverne er søgt frem for den ønskede peri-

ode, ses en knap, hvor man kan downloade reg-

neark med fraværsoplysninger. 
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Regnearket kan åbnes i Microsoft Excel 2003 (og 

nyere versioner) 

 

Her ses opgørelsen fordelt på de forskellige loka-

le koder.  

 

Man får i opgørelsen både antal arbejdstimer og 

antal lektioner og man kan lave udtræk ugevis. 

Regnearket kan redigeres, men ikke tal eller 

tekst. 

 

Hvis en elev er tilknyttet flere skoler, som har 

forskellige måder at skrive f.eks. Barns 1. syge-

dag  på, så kan disse næsten enslydende fra-

værskoder  samles, så  alt elevens   fravær  er vist 

på én linje. 

 

En lønmedarbejder kan i udtrækket samle de 

fraværskoder, der skal trækkes løn for og dermed 

danne en liste over de elever, der skal trækkes i 

løn. Listen indeholder cpr. nr., navn og antal ti-

mers ulovligt fravær. 

 

 

Elevens fulde CPR-nr. vises for virksomhedsad-

ministrator og lærestedsadministrator,  og det er 

også muligt at tildele rettigheden for andre bru-

gere til at se CPR-nr. Som udgangspunkt kan op-

læringsansvarlige ikke se CPR-nr. 

 

 
 


