
 

 

 

 

 

Skolebrev nr. 1 om EUD reformarbejdet i 

Elevplan 

 

 

 

 

Med Folketingets vedtagelse af L195 den 11. juni 2014, kan arbejdet med 

den systemmæssige understøttelse af loven tage fart. 

Under de indledende analyser, der er foregået parallelt med det lovforbe-

redende arbejde, er der afdækket en række områder hvor Elevplan må 

forventes at skulle indføre væsentlige ændringer for at kunne leve op til 

de kommende bekendtgørelser og være forberedt på systemunderstøt-

tende drift fra 2015 og i årene der kommer. 

De foreløbige planer er at udkomme med tre versioner som direkte kon-

sekvens af EUD reformen: 

 Forår 2015: Ændringer som følge af indførelse af ”fagretninger” 

og nye elevtyper 

 Sommer 2015: ændringer som følge af krav om dokumentation 

af elevens ugentlige lærerdækkede timetal 

 Forår 2016: Øvrige ændringer 

For Elevplans vedkommende forudses der en række ændringer på føl-

gende områder, hvoraf en del er skitseret i det følgende: 

1.1 Forøget indsats på området ”kobling mellem skoleforløb og 

virksomhedspraktik”  

Med version 14.1, der udkommer efterår 2014, er der fokus på under-

støttelse af praktikcentrenes faciliteter i Elevplan. Dermed tager vi allere-

de fat på dette emne idet versionen bl.a. indeholder digitalisering af prak-

tikerklæringer. 

Medarbejdere på skolernes praktikcentre har samme type startside i 

Elevplan som virksomhedens /praktikstedets ansatte. Forbedringer på 

disse sider har et dobbelte sigte: både at understøtte praktikcentrene og 

systemmæssigt at styrke koblingen mellem skoleforløb og virksomheds-

praktik.  
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(Version 14.1 er planlagt til frigivelse i november / december 2014, der 

vil udkomme et særligt nyhedsbrev om versionen i september 2014) 

1.2 Fagretninger og elevtyper 

Det forventes, at elever, der søger optagelse på en EUD uddannelses via 

optagelse.dk, kan angive en fagretning i forbindelse med ansøgningen til 

en skole. 

I Elevplan skal skolen kunne oprette og beskrive fagretninger og tilknyt-

te fag.  

Elevplan skal derfor kunne håndtere fagretninger med fag, pædagogisk 

indhold samt beskrivelser fra foråret 2015 . 

Dermed kan skolens planlægning af skoleår 15/16, foregå direkte i Elev-

plan. 

Forudsætningen for den korrekte visning af fag er, at der indføres et nyt 

begreb ”Elevtype”. Begrebet benyttes i de bagvedliggende centrale sy-

stemer, EASY-A og Elevplan.  Når fagene udmeldes knyttes de på 

”Elevtype”, hvilket betyder at der i Elevplan vil fremkomme en korrekt 

fagrække for hver elevtype. 

1.3 Elevens digitale uddannelsesplan i Elevplan 

Kravet om at en elev efter 14 dage skal have en godkendt uddannelses-

plan, herunder også en realkompetencevurdering fastholdes. Ikke mindst 

med indførelsen af EUV (voksen elev) elevtyperne. 

Derimod vil det ikke længere i bekendtgørelsen være et krav om at der i 

Elevplan skal være anført to alternative hovedforløbsønsker, før eleven 

kan påbegynder SKP efter gennemført grundforløb. Denne ændring 

medfører at siden ”Elevens personlige uddannelsesplan” skal ændres 

som følge af EUD reformen. 

Af hensyn til de kommende EUV elever skal der fremover kunne god-

skrives praktikmål. De faglige udvalg udformer disse i 

www.uddannelsesadministration.dk hvor de efter godkendelse i UVM 

overføres til Elevplan.  

Det fremgår af den politiske aftaletekst, at godskrivningen af praktikmål 

kan foregå i samarbejde med den eventuelle arbejdsgiver for EUV ele-

ven, hvorfor der må forudses ændringer i de nuværende værktøjer til 

godskrivning i Elevplan. 

Endvidere skal det fremover også være muligt for hovedforløbselever at 

kunne vælge ”andet fremmedsprog” i sin uddannelsesplan. 

1.3.1 Dokumentation af minimumstal for lærerstyret undervis-

ning 

Definitioner af lærerstyret undervisning pågår stadig. Det er heller ikke 

endelig afklaret hvorledes dokumentationen skal foregå. 

Elevplan arbejder med en skitse, hvor en lærer på sit skema skal kunne 

oprette en skemabegivenhed der omfatter ”lærerstyret undervisning” 

som ikke i forvejen er skemalagt. Til den oprettede begivenhed skal lære-

http://www.uddannelsesadministration.dk/
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ren kunne knytte en eller flere elever / hold, således at begivenheden 

fremtræder på de relevante elevers skema. Dermed dokumenteres under-

visningen som lærerstyret. Registreringen overføres til EASY-A da dette 

giver mulighed for statistikudtræk. 

1.4 Ændringer af de offentlige sider 

Elevplan offentlige sider skal ændres væsentligt som følge af EUD re-

formen.  

De generelle informationer om uddannelserne forventes at overgå til 

ug.dk der også ændres som følge af EUD reformen. 

Adgang til skolernes lokale undervisningsplan fra de offentlige sider bi-

beholdes, men LUP’en skal ændres så de nye fagretninger fremstår tyde-

ligt. 
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