
Fastholdelse og fravær 
for EUD, HHX, og HTX
Elevplan: Fraværsregistrering og opfølgning



”Det har været en kæmpelettelse fra første 
dag, at vi ikke behøver at sende fraværssedler 
rundt til alle lærerne og holde øje med, om vi 
får dem retur igen i slutningen af ugen.” 
(administrativ medarbejder, Herningsholm)

”Vi sparer tid i administrationen. Førhen ringede 
mestrene ofte og spurgte efter detaljer, når vi 
havde sendt fraværslisterne ud. Nu kan de selv 
gå i Elevplan og tjekke – og så behøver de ikke 

ringe til os.”
(Berit, administrativ medarbejder, Erhvervsskolen Nordsjælland)

”Lærerne var bekymrede for at få pålagt en ekstra 
administrativ opgave, men de er fint tilfredse med det 
nu, da fraværsregistreringen hurtigt 
viste sig at være et meget bruger-
venligt system.” 
(Dorthe, administrativ leder, SOSU)

”Det er meget nemt at registrere 
planlagt fravær, fx ved lægebesøg.” 

”Jeg er generelt meget bedre 
orienteret nu, fordi eleven kan 
skrive beskeder, som fx: ”er på vej.” 
(Karen, underviser, Viden Djurs)

Praktikvirksomhederne

Registrering

Kolding kommune
”Den største fordel for os er ”fastholdelse”. Vi kan sætte ind langt hurtigere end før med 
at indkalde elever til samtale, hvis vi kan se, at de er på vej til at blive frafaldstruede. Lige 
nu sidder jeg og indkalder 6 elever til samtale allerede efter den første måned. Så har de 
stadig mulighed for at indhente det tabte. Det er sværere, hvis vi først bliver opmærk-
somme på det, når de er i praktik hos os. Så kan det være for sent.”

“Det er også blevet meget lettere at kontrollere, om eleverne overholder vores syge-
fraværsregler, hvor de SKAL melde sig fraværende til kommunen – også når de er på skole. 
Det er især vigtigt i prøvetidsperioden.”
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Lærerne

Administrationen

”Læreren trækker selv fravær nu. Det sparer tid for 
administrationen.” 

(Dorthe, administrativ leder, SOSU)



”Jeg bruger det jævnligt, når jeg skal 
følge op på om en elev, der har lovet at 
forbedre sit fremmøde, rent faktisk har 
forbedret sig.” 

”Jeg er især glad for fraværslisten, hvor 
jeg hurtigt kan få overblik over fravær i 
en bestemt periode.” 
(Marianne, lærer, Viden Djurs)

”Som kontaktlærer er det dejligt, at man 
har mulighed for at se den enkelte elevs 
fravær.” 
(Kathrine, underviser på HG, 
Frederikshavns HS)

“Det er også en kæmpe fordel, at 
man kan se alle elevens fraværs-
beskeder bare ved at klikke på en af 
kuverterne – så ses samtlige beske-
der, både fra elev og lærer. Excel 
ikonet, der automatisk overfører 
klassens fravær til Excel, er også 
superanvendelig – hurtigt, let og enkelt.” 
(Anne Marie, elevservice, Holstebro Uddannelses-
center)

Opfølgning

Læreren

Arla
“Super, at man får fraværsopdateringer med det samme! Det giver os mulighed for at følge 
vores elever på tæt hold – at se, hvordan de klarer sig, og om de møder til tiden. Og det 
styrker faktisk forholdet mellem eleven og Arla. Det er ikke et spørgsmål om overvågning og 
kontrol, det handler om engagement, og ved at vise interesse for eleven, viser vi også res-
pekt, og den respekt oplever vi at få igen, ved at eleverne lige overvejer en ekstra gang, om 
de skal møde for sent mandag morgen, når nu Arla får besked med det samme.”

Eleverne

”Dejligt, at man kan se helt nøjagtigt, hvilken dag og 
hvilket fag, man er blevet noteret fraværende i.” 
(Malthe, elev, Frederikshavn HS)

”Fint, at fraværet kan ses med det samme. 
Jeg følger med i det.” 
(elev, Herningsholm)



UNI•C er en styrelse under Ministeriet for Børn og Undervisning. UNI•C leverer et bredt spektrum af it-tjenester til 
uddannelses- og forskningsverdenen. Mere end en million brugere er jævnligt i berøring med UNI•Cs it-tjenester og 
produkter.

Brug af Elevplans 
fraværsregistrering 
– set fra ledelsens 
synsvinkel

Effektiviseringsgevinst
”Før skulle informationen bæres rundt i huset på 
papirsedler. Nu er den tilgængelig med det samme.” 

Kvalitetssikringsproces 
”Det har taget tid at lave nye arbejdsgange, men 
skolen registrerer mere korrekt nu.”  

Bedre samarbejde med praktikstederne 
”Ansættende myndigheder og praktiksteder har stor 
glæde af det. Før fik de en papirudskrift hver måned, 
og det betød i praksis, at de ofte ikke kunne overhol-
de deadlines for at søge refusioner. Det kan de nu, og 
det har forbedret samarbejdet mellem dem og os.” 
(Dorthe, administrativ leder, SOSU)

Hurtigere og bedre indsats mod frafald
”Fraværsregistreringen i Elevplan udgør sammen med 
registrering af skriftlige afleveringer og elevbeskeder 
om fraværsårsager hjørnestenen i skolens frafalds-
bekæmpelse.”

”De opdaterede informationer muliggør hurtigere 
identifikation af frafaldstruede elever, og det betyder, 
at frafaldskoordinatorerne kan gå i dialog med eleven 
inden ”problemerne vokser over hovedet”. Vi er 
overbeviste om, at denne facilitet vil medvirke til at 
nedbringe elevfrafaldet.”

Flere penge til undervisning
”Desuden giver online fraværsregistreringen en 
administrativ besparelse, og det er glædeligt, for det 
betyder flere penge til undervisning.”
(Gitte, direktør, Aarhus Købmandsskole)

Få flere informationer på www.elevplanvejledning.dk
Følg med i nyheder på www.admsys.uni-c.dk/elevplan


