
HHX/HTX i Elevplan
I dag kan mange af Elevplans faciliteter anvendes uden at
skulle ændre den administrative praksis. 

I det følgende beskrives en række af de faciliteter, Elevplan
umiddelbart tilbyder sine brugere, samt de fordele, der yder-
ligere kan opnås, hvis skolen opretter studieretningerne i
Elevplan. Faciliteter der frit kan bruges, idet betaling for
Elevplan er inkluderet i skolens betaling pr. årselev til EASY-
systemerne.



Logget ind som medarbejder i Elevplan
kan man:
• registrere fravær
• se elevers og kollegaers skemaer
• se fraværsstatistik
• oprette aftaler med elever
• uploade dokumenter tilknyttet den 

enkelte elev.

Logget ind som elev kan man:
• se eget fravær
• se eget skema
• se egne karakterer
• se aftaler med lærere. 

Derudover kan eleven bruge Elevplan til at sende en fraværsbesked/sygemelding. Denne vises,
når læreren registrerer fravær i Elevplan.

Fraværsregistrering i Elevplan

Medarbejderen kan registrere fra-
vær via Elevplan. Den eneste forud-
sætning for dette er, at der findes
skema i EASY-A. Skemaet kan komme
fra tredjeparts produkter.

Fraværsregistreringen foregår ved,
at medarbejderen via sit skema klikker
på en lektion i skemaet. Derefter kan
der føres fravær på holdet. Fraværssi-
den kan også indeholde elevfotos. Re-
gistreringen overføres straks til
EASY-A, hvorefter både andre under-
visere og elever kan se fraværet i Elev-
plan. 

Eleverne har en særlig HHX/HTX-startside i Elevplan, hvor man hurtigt kan se skema, fravær
og karakterer. 

Eleven kan logge ind i Elevplan fx via UNI•login eller direkte fra LMS-systemer som fx it’s lear-
ning og således udnytte de bedste faciliteter fra både Elevplan og it’s learning.

Eleven logget ind direkte fra it´s learning

Muligheder med EASY-A hold



Underviser har overblik over aftaler med elever 

Derudover indeholder Elevplan også mulighed for, at man som elev kan uploade dokumenta-
tion til egen portfolio samt se skolens studieretninger, hvis de er beskrevet i Elevplan. 

Skolen kan vælge at give eleverne mulighed for at sende en fraværsbesked direkte ind i da-
gens skema. Dette betyder, at underviseren ser beskeden, når der registreres fravær i Elevplan.
I septemberversionen af Elevplan kan alle elevens beskeder sammenholdes med elevens regi-
strerede fravær, således at kontaktlæreren eller en anden underviser kan danne sig et overblik
over elevens fravær og begrundelser.

Det er nemt at fremsøge et skema for en kollega eller en elev, og hvis der laves skemaæn-
dringer, vises disse straks i Elevplan.

Kontaktlæreren/klasselæreren får via Elevlisten et overblik over egne elever. Herfra ses elever-
nes fravær og karakterer med ganske få klik. Derudover er det muligt at oprette aftaler med
en elev. Aftalen vises på elevens startside i Elevplan, og læreren, der oprettede aftalen, får en
påmindelse ved deadline for opfølgning.

Elevlisten i Elevplan

I september 2010 kommer Elevplan med yderligere faciliteter
• Skemanoter (disse  gør det muligt for underviseren at skrive en kort besked til eleverne 

på holdet. Beskeden vises på elevens skemabrik, fx ”Lektie – læs s. 10-25”)
• En samlet oversigt over fraværsbeskeder for en eller flere elever
• Overblik over fraværsregistreringer tidligere samme dag og dagen før
• Forbedrede muligheder for opfølgning på fravær via nye fraværsvisninger.

Når et hold oprettes i Elevplan, skal holdet tilknyttes de
fag og niveauer, eleverne skal arbejde med. Det er mu-
ligt at lave beskrivelser af fag og fx også holdets profil.
Disse hold bliver dannet og gemt som skabeloner, der
nemt kan genbruges. Efter oprettelsen i Elevplan, over-
føres holdet til EASY-A, hvorefter det indlæses. Eleverne
sættes på holdet enten via Elevplan eller EASY-A.

Holdet er nu et Elevplan-hold, dette giver elever og læ-
rere en række udvidede muligheder, hvor underviser via
sit skema nemt kan:

Yderligere muligheder med Elevplan-hold

• benytte opgavestyring (”skriftligt fravær”)

• benytte karaktergivning og skriftlige evalueringer

• lave holdlister med billeder, mailadresser, mobilnum-
mer og kontaktlærer

• lave beskrivelser af undervisningen/studieplan (der lø-
bende kan ajourføres af læreren)

• sende en mail direkte til eleverne på holdet

• sende en besked til elever/kontaktelever eller hele 
skolen, beskeden vises på elevens forside i Elevplan.



UNI•C er en styrelse under Undervisningsministeriet, der 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. 

Læs mere på www.uni-c.dk

Hvis du vil vide mere, afholdes der informationsmøder for HHX/HTX-skoler følgende steder:

Vejle 2. september kl. 09.00-11.30

Kolding 2. september kl. 13.00-15.30

Næstved 6. september kl. 12.00-15.00

København 7. september kl. 09.00-11.30

København 7. september kl. 12.30-15.00

Ålborg 10. september kl. 12.30-15.00

Silkeborg 13. september kl. 09.30-12.00

UNI•C serverer kaffe og sandwich.
På mødet vil vi tage udgangspunkt i HHX/HTX-skoler, der udelukkende arbejder med EASY-A-
hold (dvs. hold, der ikke er oprettet direkte i Elevplan). Du vil få demonstreret, hvilke fordele
Elevplan umiddelbart kan give skoler med denne driftsform.

Derudover vises også, hvad der skal til, for at skolen kan benytte alle Elevplans faciliteter –
herunder benytte Elevplan som værktøj til beskrivelse og offentliggørelse af studieordninger.
Funktionerne afprøves på en kursusbase.

Tilmelding kan ske på: www.elevplankurser.dk
Deltagelse i møderne er gratis.

Informationsmøder

Se også marts-nyhedsbrevet fra UNI•C på:
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/dokumenter/Generelt/Elevplan_nyhedsbrev_marts_2010.pdf

Mere information


