
 
 
Afklaring	  vedr.	  Elevplan	  og	  elever	  fra	  Norden	  på	  EUD	  uddannelser	  i	  
Danmark	  	  
 	  
1.	  Elever	  fra	  Norden,	  herunder	  Grønland	  og	  Færøerne,	  som	  er	  optaget	  til	  en	  dansk	  
erhvervsuddannelse,	  skal	  behandles	  på	  samme	  måde,	  som	  danske	  elever.	  	  

• Eleverne kan kun have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som er registreret i CVR 
med hjemsted og værneting i Danmark 

• Eleverne	  skal	  have	  et	  dansk	  cpr-‐nummer.	  	  
• Eleverne	  skal	  registreres	  i	  Elevplan	  og	  EASY	  som	  danske	  elever.	  

DOG:	  For	  elever,	  der	  er	  optaget	  til	  en	  grønlandsk	  eller	  færøsk	  erhvervsuddannelse,	  gælder	  der	  
andre	  regler.	  I	  disse	  situationer	  udbyder	  de	  danske	  erhvervsskoler	  kursus	  som	  indtægtsdækket	  
virksomhed	  til	  hjemmestyrerne,	  hvorfor	  eleverne	  ikke	  er	  optaget	  på	  en	  dansk	  erhvervsuddannelse	  
og	  derfor	  ikke	  følger	  reglerne	  herfor.	  De	  skal	  derfor	  heller	  ikke	  registreres	  i	  EASY	  eller	  elevplan.	  
	  
Nordiske	  (ikke	  danske)	  statsborgere,	  der	  har	  uddannelsesaftale	  i	  deres	  hjemland	  og	  som	  benytter	  
danske	  erhvervsskoler	  til	  et	  eller	  flere	  skoleophold,	  må	  ikke	  registres	  på	  en	  måde	  så	  de	  kan	  udløse	  
taxameter,	  men	  skoleophold	  gennemføres	  alene	  som	  IV	  aktivitet.	  Disse	  elever	  og	  deres	  
udenlandske	  aftalevirksomheder	  kan	  derfor	  ikke	  få	  adgang	  til	  Elevplan.	  
	  
2.	  Danske	  statsborgere	  der	  efter	  en	  lønnet	  arbejdsperiode	  i	  en	  udenlands	  virksomhed	  søger	  ind	  på	  
en	  EUD	  skole	  i	  DK	  kan	  efter	  skolens	  vurdering	  optages	  på	  et	  gratis	  hovedforløb	  (taxameter	  
modtages)	  og	  eleven	  optræder	  derfor	  i	  Elevplan,	  men	  ingen	  udenlandsk	  virksomhed	  må	  få	  adgang	  
til	  elevens	  data	  vedr.	  karakterer	  og	  fravær,	  da	  der	  jo	  IKKE	  er	  en	  uddannelsesaftale. 	  
Dette	  kan	  gentages	  flere	  gange	  og	  afsluttes	  med	  en	  svendeprøve. 	  
	  
3.	  PIU	  reglerne	  og	  Elevplan:	  En	  dansk	  elev	  der	  som	  en	  del	  af	  sin	  praktik	  er	  på	  praktikophold	  hos	  en	  
udenlandsk	  virksomhed	  er	  som	  udgangspunkt	  i	  Elevplan	  og	  den	  danske	  virksomhed	  der	  har	  en	  
uddannelsesaftale	  med	  eleven	  kan	  se	  eleven	  i	  Elevplan	  (og	  se	  fravær,	  karakterer	  der	  er	  givet	  efter	  
aftaleindgåelse).	  	  
Den	  udenlandske	  praktikvirksomhed	  er	  IKKE	  berettiget	  til	  i	  Elevplan	  at	  se	  fravær	  og	  karakterer	  for	  
skoleophold	  i	  tilknytning	  til	  det	  udenlandske	  praktikophold.	  	  
  	  
	  


