
 

Til: Elever der har en uddannelsesaftale 

 

Adgang 

Du får dit brugernavn 
og adgangskode til 
Elevplan fra din er-
hvervsskole. 

Denne adgang beholder 
du igennem hele din ud-
dannelse. 

Alle elever, der er i gang med en erhvervsud-
dannelse, skal have adgang til Elevplan. Det 
er erhvervsskolens pligt at sørge for denne 
adgang. 

Se evt. Bekendtgørelse 
om erhvervsuddannel-
ser. 

 
 
 
 
 
 

Hjælp 

På www.elevplanvejledning.dk, kan du finde 
hjælp og vejledning til 
Elevplan. 

Opsætning 
 

 
 

På siden Opsætning kan 
du bl.a. indtaste din mail 
adresse og dit mobilnum- 
mer. Din skole har brug for 
begge dele til at informere 
dig om forskellige ting. 

Det er også muligt at væl- 
ge at få en mail eller en 
sms ved forskellige typer 
informationer. 

Du kan også få tilsendt en 
e-mail med din Elevplan 
adgangskode, hvis du 
glemmer den.  

 

 

Vil du vide mere?  

Elevplan giver et overblik 
over indholdet i erhvervs- 
uddannelserne og giver 
mulighed for et bedre sam-
spil mellem virksomhed, 
skole og elev. 

Læs mere om Elevplan på 
http://www.admsys.stil.dk/E
levplan. 

 
 
 
 
 

Bemærk: Dele af ovenstående 

funktioner afhænger af, i hvilket 
omfang skolen og praktikstedet 
anvender Elevplan. 

 
 

Elevplan 
-kort og godt! 
 

Få overblik over din erhvervsuddan-

nelse! 

 
Se bl.a. fravær og karakterer online 

 
 

www.elevplan.dk 

http://www.elevplanvejledning.dk/
http://www.admsys.stil.dk/Elevplan
http://www.admsys.stil.dk/Elevplan
http://www.elevplan.dk/


 
 

 

Min uddannelse 

Se din uddannelsesplan og skolens kompe- 
tencevurdering (vises kun, hvis skolen har 
indtastet tekst). Upload filer i Dokumentation 
og se hvornår 
dine skoleop- 
hold ligger. 

Uddannelsesplan 

Alle elever skal have en godkendt uddannel- 
sesplan. Her skriver du hvilke mål du har med 
din uddannelse. 

Du kan på ikonet se, 
om dine sidste rettel- 
ser er blevet god- 

 
 
 
 
 

 
Skema og kviklink 

Få overblik med dit 
skema. Du kan se 
fag, mødetider, loka- 
ler, undervisere og 
skemanoter. Et klik på skemabrikken giver dig Kvik- 

linkvinduet. Her kan du skrive en 
fraværsbesked, samt få et over- 
blik over indholdet på dit hold. 

 
 
 
 

Aftaler 

Skolen kan oprette en aftale med dig, om f.eks. at 
møde til tiden :-) 

 
Opgaver 

Find de kommende opgaver på forsiden af Elevplan. 
Her kan du også se de opgave- besvarelser du har 
afleveret i Elevplan. 

Du kan give din virksomhed adgang til at se og kom- 
mentere nogle af dine opgaver. 

 
Materialer 

Se de materialer dine undervisere 
har uploadet til dig. 

Undervisning og evalueringer 

Her har du et over- 
blik over dine ka- 
rakterer og score- 
kort. 

På siden Evaluér kan du selv evaluere under- 
visningen som du deltager i. På siden Vis eva- 
lueringer, kan du se skolens evalueringer. 

 
 

Praktik 
 
 

Se din praktikaftale og hvilke 
praktikmål du skal opnå under den praktiske 
del af din uddannelse. Din praktikvirksomhed 
har mulighed for at skrive en praktikevaluering 
og de kan også beskrive hvordan din praktik- 
uddannelse er delt op i Praktikaktiviteter f.eks. 
ophold i afdelinger eller arbejdsopgaver. 

 
 

 
 

Fravær  

Få overblik over 
dit fravær. Her kan du også sende en fraværs- 
besked (hvis din skole tillader) samt se dine 
seneste beskeder hvis du har været fraværen- 
de. 

 

 
Scorekort 

Se en grafisk visning af dine faglige fremskridt 
i de fag du har på skolen. 

 
 
 

 
Aktiviteter 

Her kan du se en liste med de aktiviteter du 
har været på. Du kan se indholdet af de enkel- 
te skoleophold og hvad du skal arbejde med 
på kommende skoleophold. 

 
 
 
 

Aftaler 

Underviseren på din 
skole kan bruge Elev- 
plan til at dokumentere 
aftaler med dig. 

 
 
 
 

Praktikmål 

Hvilke mål skal du opnå i løbet af praktiktiden? 
Hvis der er valgfri praktikmål på din uddannel- 
se, kan du se hvilke mål virksomheden har re-
gistreret, du skal opnå. 


