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Elevplankonference september 2012 

Den årlige landsdækkende Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 

Odense SØ. 

Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser eller 

erhvervsgymnasiale uddannelser.  

Konferencen afholdes mandag den 24. og tirsdag den 25. september med samme program. Konferencen handler om 

både nyheder, samspillet med EASY-A, organisering af arbejdet med Elevplan og erfaringer med den praktiske brug af 

Elevplan. Programmet omfatter en række workshops med maximalt 22 deltagere og en parallel foredragsrække med 

plads til op til 80 deltagere. Detaljeret program vil være at se på 

 http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/dokumenter/Konference/Konference_2012/index.html  fra den 11. juni kl. 15. 

Det er naturligvis muligt at komme begge dage og dermed deltage i flere workshops og foredrag. Konferencen foregår 

fra kl. 09.45 til 16.00.  Pris pr. dag er 1.075 + moms. 

Tilmelding åbner den 15. juni kl. 06.00 og er efter ”først til mølle” princippet, på grund af det begrænsede 

deltagerantal pr. workshop. Link til tilmelding vil være at finde på http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.html 

fra den 15. juni kl. 06.00. 

Program gældende både den 24. og den 25. september 
09.00 – 09.40 
09.45 – 10.20  

Kaffe og registrering 
Fælles plenum  

 Velkomst og dagens program 

 Overblik over nyheder i sommer og efterårsversionerne 2012 

 Planer for vinterversionen 2013 

10.20 – 10.30 Kort rokeringspause 
 

10.30 – 11.30 Workshoprunde 1  Foredragsrunde 1  

 

11.30 – 11.40 Kort rokeringspause 
 

11.40 – 12.40 Workshoprunde 2  Foredragsrunde 2  

 

12.40 – 13.30  Frokost 
 

13.30 - 14.30  Workshoprunde 3  Foredragsrunde 3  

 

14.30 – 15.00  Pause med vand, kaffe & kage 
 

15.00 – 16.00  Workshoprunde 4  Foredragsrunde 4  

 

 
Der tages forbehold for programændringer  

http://www.radissonsas.com/servlet/ContentServer?pagename=RadissonSAS/integration/hotelInfo&hotelCode=odezh&language=en&backURI=/reservation/rateSearch.do&origin=Rates%20And%20Availability
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/dokumenter/Konference/Konference_2012/index.html
http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.html
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Workshops 

Undervisere / vejledere      Planlæggere / Superbrugere       Administrative     Ledere 

Målgrupper Emne 

 Opgavestyring i Elevplan 

Workshoppen løfter sløret for hvilke nye faciliteter, der udvikles til opgavestyring på Elevplan 

og vi drøfter de erfaringer, skolerne har med modulet. Workshoppen indledes med en ganske 

kort gennemgang af opgavestyringen. 

 Elevplans Kuffert 

I Elevplan version 12.1 opstår begrebet ”Kuffert”. Med kufferten i Elevplan kan underviseren 

nemt gemme materialer, opgaver og skemanoter og efterfølgende genbruge kuffertens 

indhold på andre hold. 

 Fravær og fraværsopfølgning  

Workshoppen fokuserer på de funktioner der er i Elevplan og EASY-A til opfølgning på fravær. 

Herunder Excel udtræk, fraværsbreve og aftaler m.v.  

 
Valgfrie læringsaktiviteter i Elevplan  

Workshoppen gennemgår med baggrund i konkrete eksempler fra SOSU FYN, hvordan 

oprettelse af de valgfrie forløb i Elevplan og tilmeldingen af elever kan foregå i praksis. 

 Underviseren i Elevplan - for nye brugere 

Workshoppen kommer rundt i Elevplan med udgangspunkt i en ny Elevplanbrugers behov.  

 Ny forside for eleverne  

I version 12.2 kommer der en helt ny forside til alle elever.   

 Nye SKP faciliteter i Elevplan 

Vi gennemgår en case, hvor vi kigger på de muligheder SKP instruktøren får i efterårsversionen 

af Elevplan.  

 Elevplan – Erfa (undervisere) 

Her har du mulighed for, at indsende forslag til emner vedrørende Elevplan, der ønskes 

drøftet i workshoppen. 

 EASY-A og Elevplan sammenhænge for nye brugere (planlæggere og administrative 

medarbejdere) 

Workshoppen gennemgår de mest benyttede faciliteter i holdadministrationen - så 

dobbeltarbejde undgås. 

 EASY-A og Elevplan for rutinerede (planlæggere og administrative medarbejdere) 

Fejlfinding og supportsager, hvor der tages udgangspunkt i de lidt vanskeligere fejltyper i 

kommunikationen mellem de to systemer. 

 EASY-A erfa for SOSU skoler (planlæggere og administrative medarbejdere) 

Her har du mulighed for, at indsende forslag til emner der ønskes drøftet i workshoppen 

omkring samspillet mellem EASY-A og Elevplan. 
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 EASY-A erfa for de tekniske EUD uddannelser (planlæggere og administrative medarbejdere) 

Her har du mulighed for, at indsende forslag til emner der ønskes drøftet i workshoppen 

omkring samspillet mellem EASY-A og Elevplan. 

 EASY-A erfa for de merkantile EUD uddannelser (planlæggere og administrative 

medarbejdere) 

Her har du mulighed for, at indsende forslag til emner der ønskes drøftet i workshoppen 

omkring samspillet mellem EASY-A og Elevplan. 

 EASY-A erfa for erhvervsgymnasier (planlæggere og administrative medarbejdere) 

Her har du mulighed for, at indsende forslag til emner der ønskes drøftet i workshoppen 

omkring samspillet mellem EASY-A og Elevplan. 

 Kommunikation med læresteder / elever samt elektronisk indkaldelse til skoleophold 

Med konkrete eksempler fra Teknisk Skole Silkeborg vil vi gennemgå hvordan vi i praksis 

kommunikerer med læresteder og elever om fx indkaldelse til skoleophold. 

 Implementeringserfaringer med Elevplan  

Workshoppen gennemgår konkrete cases på hvordan skoler har grebet 

implementeringsprocessen an. 

 Elevplan - for økonomiens skyld? 

Er der god økonomi i at lade Elevplan være den gennemgående pædagogiske platform på EUD 

og erhvervsgymnasieområdet? 

Foredrag  

Undervisere / vejledere      Planlæggere / Superbrugere       Administrative     Ledere 

Målgrupper Emne 

 Hvad sker der med mine data fra EASY-A 

Vi kigger grundigt på hvor og hvad der sker med data fra EASY-A når de kommer til Elevplan. 

 Mobil og nærmest gratis! 

Vi kigger på en række muligheder for at inddrage mobiltelefoner i undervisningen. 

 Erfaringer med omlægning af arbejdsrutiner - en case fra Aalborg Tech 

Administrativ praksis og samspil mellem EASY-A og Elevplan. 

 Tablets i undervisningen  

Bliv inspireret til at tænke apps ind i et workflow i produktionen af multimodal elevprodukter. Få 

Ann-Thereses bud på 5 essentielle, tværfaglige apps. 

 EASY-A – Filarkivet, CSV-filer og regneark 

I efterårsversionen bliver det muligt i Elevplan at se dokumenter gemt i EASY-A. Konkrete 

eksempler fra skoler gennemgås. 

 Google Drive og Elevplan 

Hvordan kan Google Drive anvendes sammen med Elevplan? 
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 Digitale medier i undervisningen 

Elevernes digitale kompetencer i en web 2.0 verden åbner op for en guldgrube af nye 

muligheder i undervisningen. Men hvad kendetegner egentlig web 2.0 og hvad består elevernes 

digitale kompetencer af? 

 Er iPad’en andet end hype eller nyt modefænomen? 

Hør om de pædagogisk- didaktiske muligheder, der er i de mobile dimser.  

 


