
 

     
 

1 
                                          © www.elevplanvejledning.dk 

Hjælp en virksomhed i gang med Elevplan 
 

Når en virksomhed henvender sig til skolen for at få adgang til www.elevplan.dk kan du servicere 
virksomheden ved at følge denne lille vejledning. 
Forudsætningen er, at du har fået rettigheder til at udføre arbejdet. 

Rettigheder 

Skolens brugeradministrator skal give 
dig rettigheden –Vmed administrator 
 

 
Din menu: 
Herefter vil din menu indeholde punktet 
”Systemadm/Virks. Adg. Koder 
 
Den hurtigste søgning sker ved at taste 
virksomhedens CVR nr. 
Udfyld som altid, så få søgefelter som 
muligt. 
Du kan finde alle danske virksomheder 
med et CVR nummer. 
Hvis ikke du finder det du søger, så 
kontroller evt. CVR nummeret på 
www.cvr.dk  
 

 

Søgning efter en virksomhed 1 

Hvis der søges på en virksomhed der 
ikke har oprettet medarbejdere endnu vil 
resultatet være som dette: 
 
CPR-nr er udfyldt med Se nr. og felterne 
fornavn og efternavn er ikke udfyldte 
 
Du kan nu indtaste en adgangskode i 
feltet ”Ny adgangskode” og bekræfte 
den. 
 
 
VENT med at trykke Gem til du har 
fulgt næste trin: 

 

 
 
Marker herefter felterne som angivet og 
tryk på <CRTL+C> for at tage 
oplysningerne med over i en mail til 
virksomheden. 

Brugernavn se10353688-1 

CPR-nr 103536-88SE,1 

Ret CPR-nr til Ny adgangskode 
Og skriv den tildelte adgangskode:  

Brugernavn se10353688-1 

NY adgangskode elev2010plan 

Tryk derefter Gem 
  

 

 

http://www.elevplan.dk/
http://www.cvr.dk/
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Søgning efter en virksomhed 2 

HVIS der allerede findes oprettede 
virksomhedsmedarbejder ses en liste 
med 2 aktive links. 
Brugernavnet: Ved klik på 
brugernavnet kan du ændre en 
adgangskode for en 
virksomhedsmedarbejder som ovenfor. 
 
 
 
Virksomhedsnavnet: Ved klik på 
virksomhedsnavnet får du en liste over 
alle de medarbejdere der er registreret i 
Elevplan og deres rettigheder 

 

 
 

Oversigt over virksomhedsmedarbejdere 

Der er pr oktober 2010 kommet tre 
niveauer af medarbejdere i en 
virksomhed: 
Virksomhedsadministrator: Kan 
oprette nye medarbejder og tildele dem 
til lærersteder, samt give dem rettighed 
som lærestedsadministrator. 
 
Lærestedsadministrator: Kan oprette 

nye medarbejder på lærestedet og 
knytte elever og medarbejdere sammen. 
 
Virksomhedsbruger: Kan se elever på 

det / de læresteder vedkommende er 
tilknyttet 

 

 

 
Du kan i øvrigt komme ud for at en virksomhed der er ved at oprette en medarbejder, får at vide fra 
systemet at CPR nummer allerede er i Elevplan. 
Det skyldes oftest at vedkommende har været elev på en EUD uddannelse efter år 2000. I så fald skal det 
oprindelige brugernavn og tilhørende adgangskode benyttes. 
 
Og det kan vedkommende ofte ikke huske, hvorfor vi må vide hvilken skole vedkommende gik på. 
Det kan dog også skyldes at medarbejderen har været Elevplanbruger på en anden virksomhed i et 
tidligere ansættelsesforhold.  
Send navn og CPr nr til elevplan@uni-c.dk  og vi kan finde brugernavn og rette adgangskoden, og 
returnere dette til dig. 
 
Ved ophør af et ansættelsesforhold bør der naturligvis spærres for vedkommendes adgang til denne 
virksomheds elever. Det kan virksomheden selv gøre. 
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