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Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i  
grundfag i erhvervsuddannelserne 

 
“Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel?” 
 
Citatet illustrerer en ofte hørt situation fra elever, der har forudsætninger, inden de starter på en er-
hvervsuddannelse på en af landets erhvervsskoler.  
 
Formålet med Vejledningen 
Formålet med vejledningen er især at se på, hvordan skolerne skal behandle ”godskrivning” i forbin-
delse med udstedelse af beviser mht. grundfag. Der er i vejledningen illustreret forskellige situationer, 
som skolerne kan anvende i de typiske godskrivningssituationer, som bekendtgørelserne ikke klart 
/entydigt har beskrevet med henblik på udstedelse af grundforløbsbeviser og skolebeviser.  
 
Vejledningen afrundes med et bilag, der via en række skærmklip illustrerer, hvordan der kan registre-
res godskrivning i henholdsvis EASY-A og i Elevplan. 
 
Vejledningen understøtter (og kan selvfølgelig på ingen måde tilsidesætte), hvad der står i bekendtgø-
relser og eventuelle øvrige skrivelser fra ministeriet. 
 
I vejledningen bruges generelt betegnelsen ”godskrivning”, der er synonymt med betegnelse ”merit”. I 
reglerne er der ikke helt ensartet anvendelse af begreberne. Meritbekendtgørelsen taler om merit, den 
nuværende eksamensbekendtgørelsen om ”fritagelse”. Der er valgt betegnelsen godskrivning, idet 
godskrivning betyder, at eleven kan fritages for såvel undervisning som prøver og eventuelt få overført 
en karakter, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. nedenfor.  
   
Her findes reglerne om godskrivning 
De vigtigste bekendtgørelser i forbindelse med godskrivning er (forkortelser nævnt i parentes): 
 Lov om erhvervsuddannelser nr. 510 af 19/05/2010 (Eud-lov). 
 Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser nr. 1514 af 15/12/2010 (§ 54 ) (HBG). 
 Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne nr. 444 af 08/06/2008. (§ 3) (GFB). 

Bemærk, at denne bekendtgørelse fra 1.juli 2011 erstattes af bekendtgørelse nr. 1272 af 
16/11/2010. 

         Bekendtgørelse om merit nr. 539 af 19/06/96 (§1, § 2, § 3, § 4 og § 5). 
         Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser nr. 1016 af 24/08/2010.  
         Samt i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. 
 
Reglerne kan findes på uvm.dk under Erhvervsuddannelser og ”Love og regler”. De centrale paragraf-
fer er vedlagt som bilag til denne vejledning. 
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De overordnede principper i reglerne for godskrivning (merit) 

1. Eleven 
        har ret til godskrivning (merit), og skal have godskrevet, hvad hans eksamensbeviser o.l. og hans 

reelle kvalifikationer (kompetencer) i øvrigt berettiger til (HBG § 54,1)  
        kan stige på en uddannelse, hvis han har gennemført en del af uddannelsen, eller har fået god-
skrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på baggrund af anden uddannelse eller beskæftigelse 
(HBG § 54,2). 

 
2. Skolen 

       træffer afgørelse om fritagelse for hele eller dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning 
(EUD-lov § 51,2),  

       anvender meritbekendtgørelsen for grundfag på niveau E eller højere, når grundlaget for god-
skrivningen alene er undervisningen i faget. 

 
Hvis skolen godskriver, så  

        skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau eller anden relevant undervisning i 
stedet (HBG § 54,4), 

        kan godskrivningen betinges af, at eleven på anden måde opnår kundskaber, som skolen vurde-
rer nødvendige for at nå uddannelsens mål (HBG § 54,5), 

        kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisning i faget i et omfang, som er nødvendigt for 
at nå målene, hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke 
fuldt modsvarer indholdet af det undervisningsfag, eleven fritages for (HBG § 54,3), 

        skal det faglige udvalg underrettes, hvis afkortningen af skoleundervisningen er over 4 uger for 
elever med uddannelsesaftale (HBG § 54,6), og 

        anføres det på beviset for grundforløb og skolebeviset med angivelse af grundlaget for god-
skrivningen. (HBG § 54,7) Hvis godskrivning sker på grundlag af undervisning i fag på samme 
niveau, hvor faget er bestået efter reglerne om disse uddannelser, overføres den oprindeligt 
givne karakter med angivelse af niveau. (Meritbekendtgørelsens § 4). 

 
3. Det faglige udvalg  

       indstiller regler om godskrivning og træffer afgørelser vedrørende praktiktiden og evt. afkort-
ning af uddannelsen (EUD-lov § 51,6 og 57 og 59), og 

       fastsætter varigheden af den praktikuddannelsen for elever, der har opnået en individuel vurde-
ring af sine kompetencer (EUD-lov § 5, HBG § 54,6). 

 
Situationer med godskrivning 
Der vil typisk være tale om to forskellige situationer. Den ene er, at eleven godskrives på baggrund af 
et eller flere gennemførte fag (godskrivning for fag). Den anden situation er, at eleven på baggrund af 
en hel eller delvis gennemført uddannelse eller anden relevant erfaring skal have godskrivning (Real-
kompetencevurdering). Det bemærkes, at der ikke i reglerne skelnes mellem de 2 typer af godskriv-
ning. De bruges her, fordi sondringen har vist sig praktisk i det daglige arbejde i eksamensadministra-
tionen på skolerne; inspirationen er således hentet her. 
 
Godskrivning for fag 
Der er tale om godskrivning for fag, når eleven kan fritages for undervisning og/eller eksamen i et be-
stemt fag i uddannelsen, fordi eleven har haft det samme eller tilsvarende fag tidligere. Eleven skal 
kunne fremvise eksamensbevis eller tilsvarende dokumentation herpå. 
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Specielt for godskrivning i grundfag 
I henhold til Meritbekendtgørelsen skal eleven kunne dokumentere, at vedkommende enten har: 
 
1) aflagt prøve i faget og ved prøven opnået mindst 2 i prøvekarakter eller, 
2) hvis faget ikke er udtrukket som prøvefag for vedkommende, opnået mindst 2 i overført                         
    standpunktskarakter ved afslutning af faget eller, 
3) hvis eleven har valgt faget på et højere niveau og derfor ikke har aflagt prøve efter det 
    pågældende niveau, opnået mindst 2 i standpunktskarakter ved afslutningen af faget eller, og 
4) hvis der ikke afholdes prøve i faget, opnået mindst 2 i standpunktskarakter ved afslutning af faget. 
(§ 3, stk.3, Meritbekendtgørelsen). 
 
For karakterer afgivet efter 13-trinsskalaen gælder de tilsvarende regler for karakteren 6.  
 
Højere niveau end F 
Hvis eleven kan dokumentere ved bevis m.v., at han har bestået prøve for faget på et niveau over F 
meddeler skolen som udgangspunkt: 
        fritagelse for eksamen, og 
        fritagelse for undervisningen sker desuden som hovedregel – medmindre det er helhedsundervis-

ning. 
 
Fritagelse for undervisningen sker desuden som hovedregel - med mindre skolen i sin lokale undervis-
ningsplan har fastlagt, at undervisningen er helhedsorienteret på en sådan måde, at undervisningen er 
nødvendig for at give eleven en fagintegreret forståelse af undervisningens teoretiske og praktiske de-
le, jf. meritbekg. § 3, stk. 5. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der 
ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen 
endvidere kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannel-
sens mål (HBG § 54.3) 
 
Eleven skal godskrives for det niveau, der kan dokumenteres - også selv om det er højere end det for 
eleven obligatoriske niveau i uddannelsen. 
 
Når fritagelse for undervisning i et obligatorisk fag meddeles, skal skolen som nævnt tilbyde højere 
niveau i faget eller anden relevant undervisning.  
 
F-niveau  
Der gælder de samme regler, men skolen kan vurdere uden at se bevis. 
 
Hvornår kan der overføres karakterer til beviser på grundlag af godskrivning? 
Der kan overføres karakterer, hvis eleven har bestået præcis det samme fag (dvs. samme fag, niveau og 
resultatformer), som der er opnået godskrivning for. 
 
I den situation anføres det fag, som eleven har godskrivning for. Under fagbetegnelsen påføres at ka-
rakteren er opnået ved godskrivning, navnet på den pågældende uddannelse og uddannelsessituation, 
og på hvilket grundlag godskrivningen er opnået. I karakterkolonnen anføres den eller de karakterer, 
eleven har opnået i det fag, der er givet godskrivning for. 
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Eksempel: En elev har bestået engelsk niveau C på hf og tilmelder sig nu et grundforløb på en teknisk 
skole. 
 
Det skal se sådan ud på grundforløbsbeviset og skolebeviset: 
 
 
 
Engelsk, niveau C                                                                                Mundtlig  
Godskrivning fra Engelsk niveau C, hf , VUC, Århus.                              7  
 
Det bemærkes, at den opnåede karakterer fra hf skal regnes med i elevens gennemsnit på de uddannel-
ser, hvor det er relevant. I situationer, hvor en karakter er afgivet efter 13-skalaen, anvendes den om-
regning, der fremgår af bekendtgørelsen om 7-trins-skalaen. 
 
De typiske situationer er her elever, der har afsluttet tilsvarende fag og niveauer på en anden ungdoms-
uddannelse dvs. “skiftere” fra hhx1 til hg, fra hf til hhx eller hg og fra htx til tekniske grundforløb. 
 
I hvilke godskrivningssituationer kan der ikke overføres karakterer til beviser? 
I en række tilfælde er det ikke muligt at overføre en karakter. Her vil i stedet blive angivet “Godskriv-
ning” i karakterkolonnen. Det kan skyldes en række forskellige situationer: 
 
Situation 1:  
 
Det fag, der skal godskrives for, anvender ikke samme eksamensformer som faget i elevens nu-
værende uddannelse. Her kan karaktererne derfor ikke overføres eller medregnes i gennemsnittet.
Som nævnt anføres i stedet "Godskrivning" i karakterkolonnen. 
 
Dette gælder eksempelvis en hf-elev som ønsker at skifte til et grundforløb på en handelsskole.  
 
Eleven har bestået Engelsk niveau C, men på hf er der kun mundtlig eksamen. På handelsskolens 
grundforløb er der case-eksamen. Derfor kan karakteren ikke overføres til beviset ej heller regnes
med i elevens gennemsnit. 
 
Det skal se sådan ud på beviset: 
 
Engelsk niveau C, Mundtlig,    Godskrivning 
Godskrivning fra Engelsk niveau C, hf, VUC, Århus   
 
 
Situation 2: 
 
Hvis det fag, der skal godskrives for, ikke har samme niveau, men er taget på et højere niveau 
end det fag, eleven får godskrivning for, kan karakteren heller ikke overføres. Her skal der anfø-
res “Godskrivning” i karakterkolonnen.  
 
Godskrivning for 2. fremmedsprog. 
Udenlandske/nydanske elever kan få godskrivning for 2. fremmedsprog. Det er undervisningen i deres 
modersmål, der her gives godskrivning for, idet skolen kan betinge sig, at eleven har opnået kundska-
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ber, der er nødvendige for at nå målene på det pågældende niveau. Det skal fremgå af grundforløbsbe-
viset og/eller skolebeviset på denne måde: 
 
Eksempel: 
2. fremmedsprog                                           Godskrivning 
7 års undervisning i serbokroatisk 
 
 
Hvis det ikke kan dokumenteres, at indhold og prøveform af det fag, der godskrives for, svarer til ind-
holdet og prøveform af det fag, der gives godskrivning for, kan karakterer ikke overføres. Der skal i 
stedet anføres “Godskrivning” i karakterkolonnen, jf. en situation med godskrivning på baggrund af en 
realkompetencevurdering.  
 
Elever, der skifter fra grundforløbet på en skole til en anden skole 
Situationen opstår eksempelvis, når elever har taget dele af grundforløbet og skifter skole inden grund-
forløbet er afsluttet. Her er det nødvendigt, at skolen foretager en vurdering af, om eleven har haft et 
tilsvarende fag/fagområde, som kan godkendes i henhold til modtagerskolens uddannelsesplan.  
 
Godskrivning og skolevejledningen 
Skolevejledningen er, som det fremgår af Hovedbekendtgørelsen § 68, udtryk for elevens udbytte af 
undervisningen i den pågældende skoleperiode. Som følge heraf skal opnået godskrivning ikke påføres 
elevens skolevejledning.  
 
Godskrivning ved optagelse  
Det er der tale om, når en elev bliver fritaget for dele af en erhvervsuddannelse, fordi eleven kan do-
kumentere tilsvarende kompetencer typisk fra en tidligere fuldført uddannelse, eller fordi den pligtige 
realkompetencevurdering ved indgangen til erhvervsuddannelsen viser, at eleven allerede ved indgan-
gen til uddannelsen behersker dele af uddannelsens faglighed.  
 
Som eksempel kan nævnes godskrivning på hg i forbindelse med optagelse:  
1. ”godskrivning  på baggrund af bestået hhx”, og  
2. ”godskrivning  på baggrund af anden uddannelse”. 
 
Den adgangsvej, eleven står registreret med i EASY-A, er afgørende for/bestemmer den tekst for god-
skrivning, der udskrives på skolebeviset. Dette gør udfærdigelsen af beviser meget mere enkel.  
 
Oplysning om grundlaget for godskrivning 
I noterne i EASY-A kan der tastes en uddybende forklaring på elevens godskrivning. Den uddybende 
forklaring bliver imidlertid ikke udskrevet på beviset. Det vil typisk være uddannelseslederens ansvar 
at tage stilling til godskrivning inden eleven begynder undervisningen på hg. Det vil betyde, at skolen 
allerede på det tidspunkt får klarlagt, hvordan elevens bevis vedr. godskrivning skal se ud. 
 
Antal godskrivninger 
Ifølge reglerne på EUD-området må der ikke gives godskrivning for hele uddannelsen eller for uddan-
nelsens centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen eller eksamen ikke kan anses for gennemført. 
 
Philip Pedersen, Undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet, januar 2011. 
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelse) nr. 1415 af 15/12/2010 

Godskrivning 

§ 54. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, 
hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i 
øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning 
efter stk. 2-4 og i øvrigt efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om godskriv-
ning. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. § 57 i lov om erhvervsuddannelser. 

Stk. 2. En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet 
uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af elevens reelle eller formelle kompetencer, 
kan stige på en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering 
af elevens kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen. 

Stk. 3. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud 
modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at 
eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. 

Stk. 4. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning 
i stedet for den undervisning, eleven fritages for, jf. dog stk. 6. 

Stk. 5. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, 
som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. 

Stk. 6. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med 
mere end 4 uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne 
om uddannelsen, underrette vedkommende faglige udvalg herom med henblik på udvalgets afgø-
relse om afkortning af den samlede uddannelsestid. 

Stk. 7. Det skal af grundforløbsbeviset, skolebeviset eller skolevejledningen fremgå, om der er sket 
godskrivning, og på hvilket grundlag dette er sket. 
Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen) nr. 539 af 
19/06/1996  

Almindelige bestemmelser § 1. Elever i en ungdomsuddannelse mv. har ret til merit i visse fag efter 
reglerne i denne bekendtgørelse, hvis de har gennemført og afsluttet faget på samme eller højere 
niveau, jf. § 3. Merit betyder, at elever bliver fritaget for undervisning og prøve i fagene. Merit på 
grundlag af dele af en ungdomsuddannelse mv. § 2. Elever får som led i en række ungdomsuddan-
nelser mv. efter ansøgning til skolen merit i de fag, der er nævnt i bilag 1, jf. § 3.  

Stk. 4. Skolen kan efter en konkret vurdering give en elev merit i fag på niveau F og G, selv om 
eleven ikke opfylder betingelserne i stk. 3, jf. i øvrigt reglerne om erhvervsuddannelserne, hvis sko-
len skønner, at eleven har et tilsvarende niveau i faget.  

Stk. 5. Skolen kan bestemme, at en elev som led i en erhvervsuddannelse eller uddannelsen til fag-
lært landmand skal deltage i undervisningen i et fag, selv om den pågældende opfylder betingelserne 
for at få merit. Dette kan kun ske, hvis det af skolens lokale undervisningsplan fremgår, at undervis-
ningen i faget er tilrettelagt helhedsorienteret på en sådan måde, at undervisningen er nødvendig for 
at give eleven en fagintegreret forståelse af undervisningens teoretiske og praktiske dele. Eleven 
fritages for prøve i faget, med mindre prøven afholdes som en integreret prøve. Eleven kan i alle 
tilfælde få karakteren fra den meritgivende uddannelse optaget på beviset for sin uddannelse, jf. § 4.
 
”Hvis der i erhvervsuddannelserne findes fag, som man har gennemført og aflagt prøve i på samme 
eller højere niveau, eller hvis man på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer, har man ret 
til merit” (Merithåndbogen, nr. 35, 1996, s. 8) 
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Bilag om registrering af godskrivning i EASY-A og Elevplan 
Godskrivning af hele fag kan ske i såvel EASY-A som i Elevplan. Godskrivning af dele af et fag – 
en eller flere målpinde, kan kun ske i Elevplan. 
I dette dokument vil der med skærmklip blive illustreret, hvordan man registrerer godskrivning i en 
række typiske tilfælde.  
 
Godskrivning af hele fag 
 
Eksempel 1: Ikke identiske fag fra anden uddannelse 
Godskrivning af fag, der ikke er identiske eller har samme bedømmelsesform: Her må der IKKE 
registreres karakter ved godskrivningen. 
 
I eksempel 1 følger vi eleven Gurli Godskrivning, der går på det merkantile grundforløb.  
Gurli har inden starten på grundforløbet gennemført Engelsk niveau C på en anden uddannelsesin-
stitution og kan derfor godskrives for faget.  
På det merkantile grundforløb er der case-eksamen i Engelsk C (UVM fag nr. 23008). 
På HF er der kun mundtlig eksamen, derfor må karakteren ikke overføres, da der ikke er tale om 
præcis samme bedømmelsesform. 
Først vises, hvordan godskrivningen kan registreres i EASY-A, og dernæst hvordan det kan regi-
streres i Elevplan. 
 
Registrering i EASY-A: 

Der ønskes registreret, at eleven skal fritages for både undervisning og eksamen. 
I Feltet ”Bevistekst” vælges ”Godskrivning1” 
Godskrivningsteksten tastes i feltet ”Merit/godskr tekst”. 
 

                                                 
1Teksten hentes fra værdilisten.   
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Registrering i Elevplan: 

Find eleven på Elevlisten, og vælg ikonet ”Godskrivning”. Herved kommer elevens fagrække i for-
hold til den godkendte uddannelsesplan frem. 

 
 
I dette tilfælde vælges ”Godskriv fag” for engelsk niv. C, som skal læses af de merkantile grundfor-
løbselever, der ønsker at kvalificere sig til f.eks. ”Kontor med specialer”.  
 

 
 
Der fritages for undervisning og eksamen, dato for fritagelsen foreslås af Elevplan til dags dato, der 
angives en godskrivningstekst, der overføres til EASY-A og udskrives på elevens eksamensbevis.  
Herefter trykkes på ”Gem”, da der ikke skal afgives karakter i denne situation. 
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Der trykkes på sidens OK knap, og der spørges, om man nu også ønsker at godkende fritagelsen.  
 

 
 

 
 
Der afsluttes med at trykke på ”Ja”, hvorefter Elevplan i et nyt vindue viser en ”Godskrivningsli-
ste”, som printes, skrives under og afleveres i administrationen. 
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Godskrivningen er nu gennemført og er på vej til EASY-A til indlæsning. 
 

 
 
 
 
Herunder ses et klip fra Gurlis uddannelsesplan/bog – menuen ”Karakterer mv.” 
 

 
 
Der fremgår ingen karakter på godskrivningen, da de ikke skal registreres – jf. ovenfor. Derimod 
ses hele den godskrivningstekst, der er anført, hvad enten den er skrevet i Elevplan eller EASY-A. 
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Eksempel 2: Identiske fag fra anden uddannelse 
Godskrivning af fag der er identiske OG som har samme bedømmelsesform.  
Her SKAL karakterer registreres ved godskrivningen, og der skal efterfølgende ændres niveau for 
fag i uddannelsesplanen i Elevplan. 
 
Godskrivning via Elevplan. 

I eksempel 2 følger vi eleven Gunnar Godskrivning, der går på Medieproduktion.  
Gunnar har inden starten på grundforløbet gennemført Engelsk niveau C på en anden uddannelses-
institution og kan derfor godskrives for faget.  
I Gunnars uddannelse er det obligatoriske niveau i faget Engelsk F, og i det overliggende niveau C 
er der KUN mundtlig eksamen i faget Engelsk C (23008). 
Altså ligesom på HF, hvorfor karakteren kan overføres, da der er tale om præcis samme fag og be-
dømmelsesform. Eleven godskrives således for faget på det opnåede niveau, selvom det er højere 
end det obligatoriske niveau, der er krævet på uddannelsen 
 
Registrering i Elevplan 

I eksemplet viser vi, hvordan man registrerer godskrivningen i Elevplan, og hvorledes det ser ud, 
før og efter det er indlæst i EASY-A. 
 
 Find eleven på Elevlisten, og vælg ikonet ”Godskriv fag”. Herved kommer elevens fagrække i for-
hold til den godkendte uddannelsesplan frem. 
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Når der er taget stilling til fritagelse for undervisning og eksamen samt ændret niveau til C, trykkes 
på ”Tilføj”. 

 
 

 
Der kommer et vindue op, hvor du kan vælge resultatform, karakter og termin svarende til den god-
skrivning, eleven er berettiget til. Udfyld og tryk på ”gem”. 
 
Bekræft igen ved at trykke ”Gem” 
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Bekræft at du ønsker at godkende godskrivningen ved klik på ”OK” og bekræft med ”Ja” 
Herved overføres godskrivningen automatisk til EASY-A. 
 

 
 
Herefter viser Elevplan i et nyt vindue en ”Godskrivningsliste”, som printes, skrives under og afle-
veres i administrationen. 
 

 
 
Godskrivningen er nu gennemført og er på vej til EASY-A til indlæsning. 
 
Straks efter godskrivningen i Elevplan kan eleven i sin Uddannelsesplan/bog, menuen ”Karakterer 
mv.”, se resultatet af godskrivningen.  
Karakteren kan først ses efter indlæsning i EASY-A. 
 
En godskrivning skal altid indlæses i EASY-A (B366) 
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Ligesom Gurli får Gunnar godskrevet faget Engelsk C – MEN Gunnar får også karakteren 7 regi-
streret, da der er tale om samme fag og evalueringsform på HF som på Medieproduktion. 
Karakteren ses først i Elevplan, efter at godskrivningen er indlæst og frigivet i EASY-A. 
 

Registrering i EASY-A: 

Skolen kan naturligvis også vælge at registrere godskrivningen for et helt fag i EASY-A via A481. 
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Ændring af niveau for faget i uddannelsesplanen i Elevplan 
Som følge af den opnåede godskrivning skal eleven nu vælge faget på dette niveau i sin uddannel-
sesplan. 

  

 
 
Dvs. der flyttes fra niveau F til niveau C for engelsk. Ellers vil elevens scorekort vise at Engelsk F 
ikke er opfyldt. Efter flytningen vil Engelsk C nu optræde som opnået på elevens scorekort.   
 
 
  
Godskrivning for dele af et fag  
Hvis eleven har krav på godskrivning af dele af et fag, kan dette kun gøres i Elevplan. I eksemplet 
følges eleven Gunnar Godskrivning. 
 
Vælg ikonet ”Godskrivning” på elevlisten, herved fremkommer elevens fagrække i forhold til den 
godkendte uddannelsesplan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Som konsekvens af godskrivnin-
gen bør eleven flytte niveau. Fra 
det obligatoriske – som her var F -
til det godskrevne som her var C 

Tilføj godskrivning for mål-
pind 



 
Sagsnr.: 177.06H.251

Den/de målpinde eleven skal godskrives for vælges, og der klikkes på ”tilføj”, for at tilføje en be-
grundelse for godskrivningen  

  
  

Her ses resultatet efter godskrivning af Engelsk Niveau C, (og elevens ændring af niveau og kon-
taktlærerens efterfølgende godkendelse, samt resultatet af godskrivningen af  mål nr. 3 i faget ”In-
formationsteknologi”). 

 
 
 
 
 
 


