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Elevplankonference 2014

Velkommen til 315 deltagere mandag

Velkommen til 345 deltagere tirsdag

Folmer Kjær
Styrelsen for It og Læring

Vester Voldgade 123
-vi bygger løs på EUD reformen! 20-09-2014
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Også i Aarhus er vi i gang  med reformen 
- og skifter navn

20-09-2014
Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 3

Elevplan  bor i 
hjørnekontoret
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08.45 – 09.30 Kaffe og registrering

09.30 – 09.40 Fælles plenum 
• Velkomst 
• Dagens program

09.40 – 10.05 Erhvervsuddannelsesreformen – de store linjer og rationalet bag 

Kontorchef Signe Tychsen Philip fortæller om de centrale elementer i reformen med fokus på 
erhvervsuddannelserne. Hvad har været de væsentligste sigtelinjer, og hvordan er de afspejlet i 
reformens udformning. 

10.05 – 10.15 Overblik over nyheder i 2014 

10.15 – 10.25 Kort rokeringspause

10.25 – 11.20 Oplæg runde 1 (valg mellem faglige oplæg)

11.20 – 11.30 Kort rokeringspause

11.30 – 12.15 Fælles plenum: 
De nye grundforløb 

Pædagogisk konsulent i UVM, Sandra K Hansen 
Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Fuldmægtig  Jakob Overgaard Jørgensen

12.15 – 12.30 Elevplan i EUD reformen 

Det igangsatte versionsarbejde, der skal understøtte  reformen i praksis

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 - 14.25 Oplæg runde 2 (valg mellem faglige oplæg)

14.25 – 14.55 Pause med vand, kaffe & kage

14.55 – 15.50 Oplæg runde 3 (valg mellem faglige oplæg)
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Erhvervsuddannelsesreformen –

de store linjer og rationalet bag

Kontorchef Signe Tychsen Philip

Undervisningsministeriet

Kontor for Tværgående Uddannelsesudvikling
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Nyheder 2014 – et overblik
•2½ hovedversioner:

•Sommerversionen juni 
• m.elevplan for lærere

• Nyt beskedsystem - også for virksomheder

• Link til UDDATA (karaktergennemsnitsberegner) 
og til AVENEX (Testsystemer)

•Efterårsversionen
• REFORM pakke 1 af 4: 
”Praktikcenter understøttende faciliteter”

• Nytårspakken
•Digitalisering af uddannelsesaftalen 
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Lokaler og oplæg

Frokost kl. 
12.30 – 13.30 

Næste oplæg ude i lokalerne kl. 10.25

Elevplan 

Reform versioner 
- og tiden derefter

Folmer Kjær
Styrelsen for It og Læring
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Reform versionerne!

5 pakker er planlagt + en opsamling

20-09-2014
Side 9

-tiden derefter

”De vedholdende rygter om patientens død 
- er stærkt overdrevne”
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Brugere og brugergrupper i Elevplan

Brugergrupperne:

• Virksomheder (elever og deres læresteder)
• Skoler 
• Faglige udvalg
• UVM
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Elever og deres 
læresteder

Ca 100.000

Skoler

Ca 100

Faglige 
udvalg 

56

UVM / 
STIL

Grundforudsætning
� UMV ser Elevplan som en national service 

der drives af STIL

� Det er vigtigt at samspillet  mellem skole -
elev og virksomhed faciliteters i en 
centralt landsækkende service

� Elevplan udvikler ikke nye 
LMS faciliteter

Samspillet i vekseluddannelserne

Virksomhed

•Uddannelsesaftaler
•Kommunikationmed skoler og eleven
•Ser elever og fx deres fravær og karakterer på 
tværs af skoler
•Adgang til opgaver på tværs af skoler

Elev

•Går på flere skoler
•Fravær på tværs af skoler
•Opgaver /materialer ses på tværs af skoler
•Kommunikationmed lærested og skole

Skole

•Dokumentation over for elev  og virksomhed    
•Kommunikationmed virksomheder og eleverne
•Godkendelse af elevens uddannelsesplan 
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40% af EUD eleverne gennemfører
deres uddannelse via ophold på 
mere end 1 erhvervsskole

68% af EUD eleverne er i en 
virksomhed, der har elever 
på flere skoler



Funktioner i en national service

• Ét fælles dokumentationssystem på tværs af skoler og 
uddannelser:

•Opgaver, fravær, fraværsårsager, karakterer, skoleophold med 
beskrivelse af undervisningen, praktikmål, skolevejledninger,
skolebreve, indkaldelser m.m.

• Ét fælles kommunikationssystem på tværs af skoler
• Kommunikation med skoler og elev

• Evaluering af praktikmål

• Praktikerklæring dannes/uploades

• Oprettelse af praktikaktiviteter

•Digital oprettelse af uddannelsesaftaler til levering mod EASY-P
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Fortsat rigtig god konference!!
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Nu er der frokost!!

Næste runde starter 13.30

Tak for opmærksomheden!


