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Skoleopsætning af SMS 
SMS 

Via menuen ”Opsætning” 

”Skoleopsætning” (kræver 

specialrettigheden 

skoleopsætning) vælges 

fanen ”SMS” 

 

 

 

 

Et klik på information og 

der informeres om 

hvordan andre sms 

udbydere kan integreres i 

Elevplan. 

Andre udbydere kan 

henvende sig via 

elevplan@uni-c.dk. 

 

De to mulige leverandører 

vises. 

ITAI vælges i dette 

eksempel som udbyder, 

hvorefter et link til ITAI 

fremkommer 

 

 

Abonnement og 

betingelser fremkommer 

på siden. 
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Efter bestillingen 

fremsendes en mail med 

skolens serviceid. 

Hvis man som skole, også 

vil modtage sms skal der 

bestilles et keyword. Ordet 

der vælges som keyword 

bliver det ord eleverne skal 

indtaste når der sendes en 

sms til skolen. 

Mail fra ITAI: 

 

Tak for bestillingen, dit serviceid er xxx 

  

Hvis I ønsker at modtage sms på denne konto skal I også huske at 

bestille et keyword. 

 

Nu er aftalen etableret. 

 

Sms siden udfyldes med 

de tilsendte informationer.  

Afsendernavnet, kan max 

indeholde 11 tegn, feltet 

bruges til at skrive skolens 

navn.  

Afsendernummeret kan 

f.eks. være nummeret på 

skolen. 

 

 

 

 

 

Når der gemmes, vises 

nederst på siden hvordan 

der kan sendes sms til 

Elevplan. 

I dette tilfælde: skal der 

sendes en sms til 1204 

hvor beskeden indledes 

med Keyword (her 

elevplan) efterfulgt af 

beskeden. 
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Elevafdelinger 

Inden sms funktionen 

virker, skal skolen vælge 

hvilke elevafdelinger der 

skal have mulighed for, at 

sende sms beskeder om 

fravær, samt hvilke 

elevafdelinger, der ønsker 

at sende fraværs-sms til 

lærestederne. 

 

 

Fravær 

Fanen fravær: giver 

mulighed for at vælge om 

skolens medarbejdere kan 

registrere og se fravær i 

Elevplan 

Derudover også om skolen 

vil modtage 

fraværsbeskeder fra elever 

samt frem til hvilket 

tidspunkt, beskeden 

modtages. 

 

Medarbejder 

opsætning 

Alle medarbejdere skal ind 

under Opsætning og 

Brugerindstillinger og her 

tilvælge kviklinket ”Sms til 

elever”. 

Derefter kan man via 

skemaet nemt sende 

sms’er til elever på en 

aktivitet. 

 

På samme side kan man 

som bruger vælge 

hvordan/om man vil have 

besked så snart en 
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kontaktelev føres 

fraværende. 

Medarbejdere kan som 

alternativ også vælge at få 

en e-mail eller en info på 

sin Elevplanforside når en 

kontaktelev føres 

fraværende. 

Det er også muligt at 

vælge at få en daglig 

opsummeret mail eller info 

på Elevplanforsiden om 

kontaktelevernes fravær, 

den pågældende dag. 
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