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Velkomstbillede 
Her ses velkomstbillede for den bruger 

der logger ind med skolens nummer som 

brugernavn og med den udsendte ad-

gangskode. 

Denne særlige bruger har rettigheden 

”Produktionsskoleadm” 

Fra dette billede kan der oprettes medar-

bejdere i Elevplan 

Oprette medarbejdere 
CPR nummer anvendes som del af intern 

nøgle og kan kun ses af den bruger som 

kan oprette elever og medarbejdere. 

Se mere om rettigheder og adgangskoder side 4 og efterfølgende. 

Tilknytte medarbejder til værksted 
Hvis der er oprettet værksteder vises disse 

og medarbejderen kan tilknyttes et eller fle-

re værksteder i samme arbejdsgang. 

Oprette værksteder 
Der kan oprettes alle de værksteder skolen vælger 

at have i Elevplan. 

Produktionsskolernes muligheder i Elevplan 
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Oprette elever 
Ved oprettelse af elever ses de værksteder en elev kan knyttes til. 

Hvis der allerede er oprettet elever ses 

disse også på dette skærmbillede 

Elever fra erhvervsskoler 
Hvis eleven tidligere har været eller er på en erhvervsskole 

som EUD elev eller brobygningselev, findes eleven i Elev-

plan og felterne på elevens stamblad vil blive udfyldt straks 

CPR nummer indskrives og der trykkes ”Gem”. 

Oprette forløb på elev 
På elevens stamblad er der nogle få oplysninger der skal ud-

fyldes. 

Det er bl.a. et krav at en elev skal tilknyttet eet og kun et 

værksted. 

Nederst på stambladet kan der oprettes forløb på produktionsskolen. 

Der kan knyttes en bemærkning til det enkelte forløb. 

BEMÆRK: Hvis der ikke udfyldes forløb med en start dato for dags dato eller tidligere, ses ele-

ven ikke på værkstedet eller i andre oversigter før forløbet starter. 

Sådanne elever kan findes ved at taste deres CPR nummer i menuen ”Opret elev2 

Elevoversigt 
I elevoversigten vises alle elever der er 

registreret med et aktivt forløb dags dato. 

Elevoversigt for medarbejder 
En produktionsskole medarbejder ser 

straks en liste over elever tilknyttet sit / 

sine værksteder. 
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Oprette handlinger 
Fra elevoversigten eller fra elevens uddannelsesbog kan 

der oprette handlinger, som ses af eleven og af andre der 

kan se elevens uddannelsesbog. Det kan være lærere på 

erhvervsskolen eller senere mestre som eleven opnår ud-

dannelsesaftale med. 

Der kan uploades billeder, video sekvenser eller dokumen-

ter til en handling. 

En handling kan knyttes til flere elever. 

Handlinger ses i menupunktet 

”Produktionsskole” hvor det kan redige-

res / slettes af forfatteren. 

Elevens uddannelsesbog 
Elevens uddannelsesbog indeholder et antal afsnit, der vises som menupunkter 

Uddannelsesplanen / ændringer... 
I elevens login kan der ændres i ud-

dannelsesplanen. 

Vælger eleven en bestemt indgang 

vises hvilke fag der skal arbejdes 

med i indgangen. 

Et link på faget viser alle de mål fa-

get indeholder. 

Øverst kan eleven udfylde andre re-

levante felter. 

Planen er synlig for medarbejdere på erhvervsskoler, som eleven måtte være knyttet til. 
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Dokumentation 
Eleven kan uploade forskellige filtyper i Elevplan. 

Dokumentationen følger elven indtil denne selv sletter 

opslaget fra arbejdsportfolioen. 

Dokumentation flyttet til præsentationsportfolioen kan 

ikke slettes. 

Elevens velkomst 
I den korte menu kan eleven finde sin ud-

dannelsesbog med uddannelsesplan. 

Ved indlogning åbnes elevens uddannel-

sesplan. 

Brugernavne og adgangskoder 
Når en medarbejder eller elev er oprettet skal vedkommende have udleveret bru-

gernavn og adgangskode. 

• Vælge menuen Systemadm / Ret adg.koder 

• Udfyld et felt og tryk på ”Søg” 

• Tryk på linket for den ønskede bruger 

• Noter dig brugernavn og skriv en adgangskode. 

• Tryk på ”Gem” 

Brugernavn og adgangskode udleveres til vedkommende, som bedes ændre sin adgangskode 

straks efter første login. 

Rettigheder 
Hvis man ønsker at overdrage rettigheden 

”Produktionsskoleadm” til en medarbejder, for at ved-

kommende kan oprette værksteder og medarbejdere 

sker det som vist her. 

Der kan tildeles andre rettigheder fra den samlede rettighedstabel, 

men der vil kunne opstå situationer, hvor den tildelte rettighed ikke 

kan udleves da den evt kan have sammenhæng med EASY-A som 

ikke findes på en produktionsskole. 
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Hjælp og support 
I toppen af alle sider findes der adgang til hjælpetekster, samt 

mailto link til skole og UNI-C 

Information om Elevplan 
På UNI-Cs side for administrative sy-

stemer (www.admsys.uni-c.dk/

elevplan) finder du oplysninger om 

bl.a. Elevplan. 

Du kan abonnere på nyheder fra den-

ne hjemmeside ved at markere rss 

knappen. 


