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Skoledokumenter i Elevplan 
 

Det er muligt i Elevplan at få vist dokumenter, som ligger i EASY- A’s filarkiv. 

I Elevplan ligger 
skoledokumenter under 
elevens uddannelsesplan 

 
 
Eleven kan se 
Skoledokumenter på 
forsiden af sin Elevplan. 
 
 
 
Dokumenter fra aktuel skole 
vises i ét afsnit og 
dokumenter fra andre 
skoler vises i et andet 
afsnit. 
 
Kan se alle dokumenter fra 
alle skoler uanset, hvilken 
dato, de er uploadet  

 

 

 

 

 

 
 

 
Skolemedarbejderen kan 
kun se dokumenter fra egen 
skole  
 

 

 

http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
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Virksomhedsmedarbejde-
re kan se dokumenter for 
egne elever fra de skoler, 
som eleven har gået på. 

Dokumenterne skal være 
lagt på Elevplan indenfor 
uddannelsesaftalens 
periode. Hvis virksomheden 
søger tidligere elever frem, 
er dokumenterne ikke 
længere synlige. 

  

Her vises den skole, hvorfra dokumentet stammer. 

 

Eksempler på dokumenter 

dannet i EASY-A og vist i 

Elevplan: 

Bevis fuldtidsuddannelser 

Grundforløbsbevis 

Skolevejledning 

Dokumentation 

Karaktermeddelelse 

Uddannelsesbevis 

Indstik til beviser (engelsk 

tekst) 

Bevis til Åben Uddannelse 

Praktikerklæring 

 
Når studieadministrationen har bestilt  de respektive dokumenter, 
kan de ses, hvis dokumenterne har ’Ja’ til Elevplan. 
 

 

Dokumenterne vises ved et 
klik på linket i kolonnen 
”Beskrivelse” 

 
 

http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
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I EASY-A er der herudover 
mulighed for at bruge 6 
andre dokumenttyper, som 
kan ses af henholdsvis 
elev, elev og 
skolemedarbejder, eller 
elev, skolemedarbejder og 
virksomhed.  
 

Dokumenter med følgende centrale typer ses udelukkende af 
eleven  

 ELEV 
 
Dokumenter med følgende centrale typer ses af elev og 
skolemedarbejder 

 ANDET 

 FRAV 

 SKHJ 

 ELME 
 

Dokumentet med følgende centrale type kan ses af  elev, 
skolemedarbejder og virksomhed  
 

 ELMEVM 
 
Dokumenterne ses i Typekartoteket (B872) i EASY-A og typen 
vælges, når man uploader et nyt dokument i filarkivet. 
 
Det er muligt at oprette flere lokale typer, hvor rettigheden følger 
den centrale type, som man knytter den lokale type på.  
 

OBS: Dokumenter knyttet til en lokal type, som IKKE er tilknyttet en 
af de centrale typer, der må vises i Elevplan, vises dokumenterne 
ikke i Elevplan. 
 

http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht
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EASY-A bestemmer linkets 
navn i kolonnen.  
”Beskrivelse” 

 
 

http://www.admsys.uni-c.dk/elevplan/index.ht

