
FAQ om lukning af Elevplan d. 31.12.2020 

 Hvor oprettes digitale uddannelsesaftaler, når Elevplan lukker? 

Den del af Elevplan, hvor man kan oprette digitale uddannelsesaftaler, fortsætter med at være tilgængelig 
efter d. 31/12-2020. Det vil altså fortsat være muligt at oprette digitale uddannelsesaftaler i Elevplan. 
 

 Hvor kan virksomheder se fravær? 

På Praktikpladsen.dk kan virksomheder allerede nu se en oversigt over deres elevers fravær under 

skoleophold. Virksomheder kan desuden få en sms/e-mail fra Praktikpladsen.dk, når skolerne registrerer 

fravær på en elev. Oplysninger om fravær indberettes til Praktikpladsen.dk via skolernes 

studieadministrative systemer.  

 Hvor kan virksomheder se skoleophold? 

På Praktikpladsen.dk kan elever og virksomheder allerede nu se, hvornår eleverne skal på skoleophold. I 

oversigten ”skoleophold”, kan virksomheder hente et regneark med alle de skoleophold, som skolen har 

registreret i deres studieadministrative system. Oplysninger om skoleophold indberettes til 

Praktikpladsen.dk via skolernes studieadministrative systemer.  

 Hvordan dokumenter elever deres praktikpladssøgning? 

Fra december 2020 får elever en ”søgelog” på Praktikpladsen.dk, hvor de bl.a. kan registrere hvilke 

virksomheder, de har søgt praktik hos og hvornår. Elevens skole har adgang til at se elevens søgelog. STIL 

sender et link til vejledning i brugen af søgeloggen via ADMSYS, når funktionen idriftsættes.   

 Hvad sker der med indholdet i Elevplan? 

Inden d. 31.12.2020 skal skolerne selv sørge for at hente de dokumenter, de ønsker at gemme og som ikke 

findes andre steder end i Elevplan. De elever, der har dokumenter, eller andre oplysninger de gerne vil 

gemme, skal ligeledes sørge for at hente disse inden Elevplan lukker. Det vil være muligt for skolerne at 

hente de praktikerklæringer, der er gemt i Elevplan via CDUP efter Elevplan er lukket. 

 Hvor ses elevernes karakterer? 

Når Elevplan lukker, understøtter STIL ikke længere, at elever og virksomheder kan se elevernes karakterer.  

 Hvad sker der med skolevejledninger? 

Når Elevplan lukker, understøtter STIL ikke længere, at elever og virksomheder kan se skolevejledninger. 

STIL er ved at undersøge muligheden for at udstille relevante data fra skolevejledningen på 

Praktikpladsen.dk over for virksomhed og elev. 

 Hvor ses skolernes lokale undervisningsplaner? 

Når Elevplan lukker, udstiller STIL ikke længere skolernes lokale undervisningsplaner. De lokale 

undervisningsplaner skal fortsat være tilgængelige på skolernes egne hjemmesider jf. bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser §52.  

 

 



 Hvor udarbejdes elevernes personlige uddannelsesplaner? 

Elevernes personlige uddannelsesplan udarbejdes i samarbejde mellem elev og skole. Skolen skal anvende 

deres studieadministrative system til at oprette og ajourføre elevens personlige uddannelsesplan jf. 

bekendtgørelse om erhvervsuddannelser §68 stk. 10.  

 

 Hvor finder virksomheder frem over praktikerklæringer? 

Praktikerklæringerne er tilgængelige på de faglige udvalgs hjemmesider. Det er ikke muligt at udfylde en 
praktikerklæring på Praktikpladsen.dk.  
 


