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Nyhedsbrev: Elevplan version 11.2 

I juli 2011 udkom version 11.2. Alle nyhederne i versionen er også relevante for erhvervsgymnasierne. 

Dette nyhedsbrev omtaler de væsentligste nyheder. 

 

Nyheder: 

 SMS afsendelse og modtagelse 

 Plagiatkontrol af opgavebesvarelser 

 Studieretninger 

 Tidsangivelser på opgaver 

 Visning af eksamensplaner 

 Brug af EASY-A karakterlister 

Et klik på link fører til www.elevplanvejledning.dk hvor du finder yderligere information om funktionen. 

SMS  
Elevplan har udviklet moduler der understøtter modtagelse og afsendelse af SMS. Hvis skolen ønsker at 

benytte dette, skal skolen tegne et abonnement hos en udbyder inden der kan afsendes og modtages sms. 

Elever kan melde sig fraværende via SMS 

Eleverne kan nu sende en fraværsbesked til Elevplan med SMS. 

En SMS besked om fravær kan ses på siden, hvor lærerne registrerer fravær. Beskeden indgår efterfølgende 

i oversigten over samtlige fraværsbeskeder sendt fra eleven. 

SMS afsendelse til elever   

Fra skemaet i Elevplan kan en medarbejder sende en SMS elever på holdet. Elever uden mobilnummer får 

en info i Elevplan eller en mail hvis de har anført e-mail. Læreren kan se hvilken kanal der benyttes pr. elev. 

SMS afsendelse til elevens oplæringsansvarlige i virksomheden 

Elevplan kan nu afsende SMS direkte til elevens oplæringsansvarlige, når der føres fravær på eleven. 

Afsendelse sker 15 min efter der er ført fravær.  

Det er nu også muligt at den oplæringsansvarlige kan få en straks-mail og/eller en daglig opsummering pr. 

mail vedrørende fravær på elever. 

En skoleopsætning tillader at der automatisk sendes SMS til elevens lærested, hvis 

 lærestedet har knyttet eleven til en medarbejder, der har indtastet sit mobilnummer i Elevplan, og 

 i brugerindstillingen har markeret, at man ønsker en SMS ved fravær.  

Foreløbig er der én udbyder, der har de bagvedliggende SMS-tjenester klar. Priser m.v. ses her: 

http://elevplansms.itai.dk/. UNIC arbejder på at få flere udbydere til at tilslutte sig. 

http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Skoleopsætning%20af%20SMS.pdf
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Skoleopsætning%20af%20Urkund.pdf
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Skoleopsætning%20af%20Urkund.pdf
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Undervisningsforløb.pdf
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opgavestyring.pdf
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Eksamensplaner.pdf
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Karakterlister%20fra%20EASY-A.pdf
http://www.elevplanvejledning.dk/
http://elevplansms.itai.dk/
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Figur 1 Klip fra den nye side Opsætning/Skoleopsætning, som kan redigeres med rettigheden ”Skoleopsætninger” 

Plagiatkontrol 
En underviser, der benytter Elevplans opgavemodul, kan vælge om besvarelser af en opgave skal 

underkastes plagiatkontrol.  

Kontrollen forudsætter at skolen har indgået aftale med en udbyder af plagiatkontrol. 

Foreløbig, er der én udbyder, der har de bagvedliggende tjenester klar (URKUND). Priser mv. ses her: 

http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/dokumenter/Generelt/URKUND_avtal_Elevplan_DK_active.pdf  

UNI-C arbejder på at få flere udbydere til at tilslutte sig. 

Skoler der allerede har en aftale med URKUND, kan få denne aftale overført til Elevplan og opnå at 

opgavemodulet i Elevplan kan give et overblik over graden af plagiering på opgavebesvarelserne.   

 

Figur 2. Klip fra visning af plagieringsstatus på en række elevers besvarelser. 

  

http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/dokumenter/Generelt/URKUND_avtal_Elevplan_DK_active.pdf
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Ny type undervisningsforløb: Studieretning  
De erhvervsgymnasiale uddannelser kan nu oprette undervisningsforløb af typen studieretninger. 

 

Figur 3. Studieretning er indført i Elevplan 

Tidsangivelse på opgaver 
Underviseren har nu fået mulighed for at anføre vejledende løsningstid på de skriftlige opgaver, der stilles 
via Elevplan. 

 
Figur 4 Overblik over belastning for opgaver stillet af samme person 

Visning af eksamensplaner 
Når eksamensplaner er offentliggjort i EASY-A, kan elever og undervisere se dem i Elevplan under menuen 
”Uddannelsesplan/-bog”.  Visningen kan fravælges via skoleopsætningen. 

Brug af EASY-A karakterlister 
Elevadministrationen kan i EASY-A danne karakterlister med forudbestemt termin, karaktertype og 
offentliggørelsesdato. Sådanne karakterlister kan nu benyttes af lærere ved registrering af karakterer i 
Elevplan. 
Dermed sikres at underviserne danner karakterlister med korrekt indhold. Elevadministrationen kan i EASY-
A følge op på, om lærerne har registreret karakterer på karakterlisterne. Læreren kan se i Elevplan om han 
mangler at udfylde en karakterliste. 
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Plan for de kommende versioner forår 2012 
Vi arbejder i efteråret 2011 med en række emner som planlægges at blive indført i foråret 2012. Emnerne 

er ikke endeligt fastlagt endnu, men i det følgende gives stikord til det igangværende specifikationsarbejde. 

 Skema: Der arbejdes med forbedringer for visning og navigering fra skema, f.eks. oversigter over 

skemabrikkernes indhold pr uge samt mulighed for, at eleverne kan begrunde fravær direkte via 

skemaet. Besked til holdets elever når der oprettes skemanoter m.v. 

 Materialehåndtering: Forbedring af hele materialehåndteringsdelen dvs. at det bliver enklere at 

uploade og genbruge materialer m.v. til flere parallelhold, oprettelse af skemanoter og opgaver 

bliver nemmere og egnet til brug på f.eks. parallelle hold. 

 SKP og praktikfaciliteter: Der indføres forbedringer på håndtering af skolepraktik-elever 

 Skolevejledning og praktikerklæring: Visning af skolevejledninger dannet i EASY-A, samt dannelse 

og opbevaring af praktikerklæringer 

 Lokale fraværskoder: Der åbnes for mulighed for at skolen i Elevplan kan registrere fravær med 

skolens lokale fraværskoder 

 Opgavemodulet: Understøttelse af arbejdet med opgavebesvarelser, så download, kommentering 

og upload af rettelser kan foregå i én arbejdsgang. 

 Fraværsregistrering: På mobil enhed og tablet-PC / iPad 

 Informationssystem: Forbedringer og forenklinger af informationssystemet 

 


