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Nyt kursusmiljø til Elevplan - 20. august 

 UNI-C har længe ønsket sig kraftigere maskiner til at drive kursusmiljøet i Elevplan. Samtidigt har vi hen 

over det sidste års tid konstateret begrænset aktivitet på ca. halvdelen af de 16 kursusinstanser, der 

eksisterede i det gamle miljø. Den 1. marts 2009 nedlagde vi derfor disse 8 instanser.  

Det gav imidlertid ikke den ønskede performanceforbedring på systemet. Det er nu lykkes at få etableret 

helt ny hardware til kursusmiljøet og vi benytter os derfor af muligheden for at få ryddet op i gamle data, 

lange lister m.v. Det nye system forventes driftsklar den 20. august. 

Som konsekvens af oprydningen og de nye maskiner, der har fået friske EASY-A databaser, er alle brugere 

på kursusmiljøet nedlagt. Derfor kan du ikke mere benytte det / de brugernavne til www.kursus.elevplan.dk 

som du måtte have fået udleveret før 1. august 2009.  

Til gengæld har vi nu fået svartider på kursusmiljøet, der er sammenlignelig med svartiderne på 

driftsmiljøet, og vi har fået gjort plads til de 20 SOSU skoler der fremover også skal benytte såvel EASY 

systemerne som Elevplan.  

Brug af kursusmiljøet til interne skolekurser 
Også i det nye kursusmiljø er der flere skoler om at benytte en bestemt database, hvorfor der i følgende 

gives en række anbefalinger til brug af kursusmiljøet, så flest mulige får størst mulig glæde af de ressourcer 

der stilles til rådighed for skolerne. 

Som det ses herunder er der flere skoler der deler en EASY-A database, hvorfor det kan være 

hensigtsmæssigt med en række fælles spilleregler. 

Oversigt over kursusinstanser og fordeling af skolerne 

Skolenr DS-nr Database Skolenavn 

854A 99985A ep01 SOSU skoler 

854B 99985B ep02 Landbrugsskoler / AMU centre 

854C 99985C ep03 Handelsskoler og kombi skoler Sjælland / øvrige øer 

854D 99985D ep04 Handelsskoler og kombi skoler Jylland / Fyn 

854E 99985E ep05 Tekniske Skoler Sjælland / øvrige øer 

854F 99985F ep06 Tekniske Skoler Jylland / Fyn 

854G 99985G ep07 Central uddannelsesskole TS/HS 

854H 99985H ep08 Central uddannelsesskole SOSU / LS / AMU 



 

Ofte stillede spørgsmål 

Hvordan logger jeg på det nye kursusmiljø?

Du kan normalt få hjælp til at blive oprettet som medarbejder / elev i kursusmiljøet hos skolens EASY

systemadministrator, eller i elevadministrationen, afhængig af din skoles organisation. 

På http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.html

brugeroprettelse i det nye kursusmiljø, som skolens elevadministration eller skolens EASY

systemadministrator kan benytte for at oprette meda

database. 

Er mine læringsaktiviteter som jeg 

Nej! Vi har gemt det der er lavet i det gamle kursusmiljø, og du kan trække en kopi over i det nye miljø, hvis 

du har behov for det. MEN du kan ikke redigere i de gamle ting. Du må hente en kopi på samme måde som 

du i diftsmiljøet kan kopiere fra en anden skole til din egen.

Kan jeg kopiere læringsaktiviteter fra det gamle kursusmiljø?

Ja det kan lade sig gøre – se side 4 

Hvordan navngiver jeg i det nye kursusmiljø?

For at du som bruger kan få de bedste brugeroplevelser i kursusmiljøet har vi udarbejdet et sæt 

retningsliner for god navngivning m.v. 

Både anbefalinger til EASY-A navngivningen og Elevplannavngivnin

kursusmiljø? 

Du kan normalt få hjælp til at blive oprettet som medarbejder / elev i kursusmiljøet hos skolens EASY

systemadministrator, eller i elevadministrationen, afhængig af din skoles organisation. 

c.dk/elevplan/index.html vil der fra den 20. august findes en vejledning til 

brugeroprettelse i det nye kursusmiljø, som skolens elevadministration eller skolens EASY

systemadministrator kan benytte for at oprette medarbejdere og elever til intern kursusformål i den nye 

Er mine læringsaktiviteter som jeg havde lavet i kursusmiljøet nu væk? 

Nej! Vi har gemt det der er lavet i det gamle kursusmiljø, og du kan trække en kopi over i det nye miljø, hvis 

behov for det. MEN du kan ikke redigere i de gamle ting. Du må hente en kopi på samme måde som 

du i diftsmiljøet kan kopiere fra en anden skole til din egen. Se side 4 

Kan jeg kopiere læringsaktiviteter fra det gamle kursusmiljø? 

 

Hvordan navngiver jeg i det nye kursusmiljø? 

For at du som bruger kan få de bedste brugeroplevelser i kursusmiljøet har vi udarbejdet et sæt 

retningsliner for god navngivning m.v.  

A navngivningen og Elevplannavngivningen. Se side 3 
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Du kan normalt få hjælp til at blive oprettet som medarbejder / elev i kursusmiljøet hos skolens EASY-A 

systemadministrator, eller i elevadministrationen, afhængig af din skoles organisation.  

vil der fra den 20. august findes en vejledning til 

brugeroprettelse i det nye kursusmiljø, som skolens elevadministration eller skolens EASY-A 

rbejdere og elever til intern kursusformål i den nye 

Nej! Vi har gemt det der er lavet i det gamle kursusmiljø, og du kan trække en kopi over i det nye miljø, hvis 

behov for det. MEN du kan ikke redigere i de gamle ting. Du må hente en kopi på samme måde som 

For at du som bruger kan få de bedste brugeroplevelser i kursusmiljøet har vi udarbejdet et sæt 
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Navngivning i kursus-EASY-A: 
• Brugeroprettelse CPR: brug kun fiktive CPR numre der starter med 6. Dvs. et CPR nr. kunne være 

620380-2432 for en medarbejder eller elev der skal oprettes med fødselsdag den 2. marts 1980 og 

hvor de sidste 4 cifre er ren fantasi. (Begrundelsen for kravet er evt skærmklip der måtte blive lagt 

på skolens intranet / internet på den måde vil være renset for mistanke om at det er et ægte CPR 

nummer.)  

• Brugeroprettelse NAVN: Opret medarbejdere og elever med skolens institutionsnummer som 

mellemnavn. (Begrundelsen er at op til 20 institutioner benytter samme database, hvorfor 

fremsøgninger i Elevplan og i EASY-A kan lettes ved søgninger hvori institutionsnummereret 

indgår.)  

• Navngivning af aktivitetsafdelinger: Brug institutionsnummer efterfulgt af et sigende navn i 

betegnelsen. Fx ”537401 - Tønder - MM” hvis man som EASY-A medarbejder på EUC-Syd på ep06 

ønsker at oprette en aktivitetsafdeling til brug for et internt kursus i indgangen Mad til Mennesker 

på EUC-Syds afdeling i Tønder og fx ”537401 – Haderslev –PU” hvis man som EASY-A medarbejder 

på EUC-Syd på ep06 ønsker at oprette en aktivitetsafdeling til brug for et internt kursus i indgangen 

Produktion og udvikling  på EUC-Syds afdeling i Haderslev. (Begrundelsen er at de øvrige 16 skoler 

der benytter ep06 sikkert også vil finde på at oprette aktivitetsafdelinger og dermed kan listen i 

Elevplan blive ganske uoverskuelig, hvis der ikke er et vist system i navngivningen) 

Navngivning m.v. i www.kursus.elevplan.dk  
• Brug af delmålpinde: vær opmærksom på at alle skoler der benytter samme database, fx de 17 

tekniske skoler i Jylland, vil se de oprettede delmålpinde i et fag. Helt på samme måde som alle 

medarbejder på en skole vil se delmålpinde for et fag – selv om de er lavet i en anden af skolens 

afdelinger end den man selv er på. 

• Navngivning af elementer, aktiviteter og forløb: benyt gerne egne initialer som de første tegn i 

disse tilfælde, da det i et vist omfang vil sikre dig mod at skulle lave ting om, fordi en anden skoles 

medarbejdere allerede har lavet læringsaktiviteten ”Dansk for begyndere” i kursusmiljøet. 

• Ændring af adgangskoder og rettigheder: I kursusmiljøet er brugerne ofte udstyret med kraftige 

rettigheder. Du må ikke ændre adgangskode eller rettigheder på brugere du ikke kender, da du 

derved kan komme til at lukke kolleger på andre skoler ude af kursusmiljøet. 
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Oversigt over skolenavne på det gamle kursusmiljø 
Herunder ses de gamle kursusskolers navne. 

Hvis du ønsker at kopiere læringsaktiviteter fra de gamle skoler kan det lade sig gøre, idet du blot vælger 

det gamle skolenavn, som står herunder, når du vil finde en aktivitet.  

Skolenr DS-nr Database Skolenavn  Status 

854A 99985A ep01 Sjælland (TS) Nedlagt 1/3 2009 

854B 99985B ep02 Sandkassen Nedlagt 1/3 2009 

854C 99985C ep03 Hovedstaden (TS) Nedlagt 1/7 2009 

854D 99985D ep04 Nordregionen (TS) Nedlagt 1/7 2009 

854E 99985E ep05 Tekniske Skoler Østjylland (TS) Nedlagt 1/7 2009 

854F 99985F ep06 Center for Erhverv og Uddannelse (CEU) (TS) Nedlagt 1/7 2009 

854G 99985G ep07 Fyn (TS) Nedlagt 1/7 2009 

854H 99985H ep08 Nordjylland (HS) Nedlagt 1/3 2009 

854I 99985I ep09 5-skole (HS) Nedlagt 1/3 2009 

854J 99985J ep10 10-skole (HS) Nedlagt 1/3 2009 

854K 99985K ep11 Konventet (HS) Nedlagt 1/7 2009 

854L 99985L ep12 SYNERGI-skolerne (HS) Nedlagt 1/3 2009 

854M 99985M ep13 Fynsregionen (HS) Nedlagt 1/3 2009 

854N 99985N ep14 Øvrige merkantile skoler (HS) Nedlagt 1/3 2009 

854O 99985O ep15 Central uddannelsesskole TS/HS Nedlagt 1/7 2009 

854P 99985P ep16 Central base med testdata Nedlagt 1/7 2009 

 

 


