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Uddannelsesplanen – vejledning til elever 
 

 
På forsiden i ”Min Elevplan” ses 
genvejen til uddannelsesplanen. 

 

 
 

Ved klik på linket Uddannelsesplan åbner 
denne 
 

 
Klik på  for at se detaljerede 
oplysninger 

 
Hvis du har en uddannelsesaftale, ses 
oplysninger om lærestedet 
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Klik på ”Mine mål med uddannelsen” 
og udfyld uddannelsesplanen. 
 
Indhold: 
1.Mål med uddannelsen: 
F.eks. jeg vil arbejde med mennesker 
og vil gerne være social- og 
sundhedsassistent på et sygehus. 
 
2.Praktikpladssøgning:  
Der mulighed for at dokumentere, hvad 
du har søgt i feltet praktikpladssøgning. 
Dette benyttes som dokumentation for 
aktiviteter i tidsrummet, fra du har 
afsluttet grundforløbet, til du har indgået 
uddannelsesaftale. 
Du kan skrive i feltet og uploade 
ansøgninger. 
 

3.Grundforløb: = oplysninger 
modtaget fra EASY-A. 
4. Start på grundforløb: Hvis du er 
placeret på skoleforløb i EASY-A vil 
feltet være udfyldt. 
5. Forventet varighed: Angiv antal 
uger 
6. Hovedforløb: For at fagrækken 
bliver komplet skal der vælges et 
hovedforløb (hvis du har en 
uddannelsesaftale, vil feltet være udfyldt 

og forsynet med et ) 
7. Speciale. For at fagrækken bliver 
komplet skal der vælges et speciale 
(hvis du har en uddannelsesaftale vil 

der være et ikon ) 
8. Eventuelle bemærkninger: 
Hvis dine alternative 
uddannelsesønsker ikke findes i 
menuen kan du skrive dem her. 
 
Alternative uddannelsesønsker:  
Der er mulighed for at dokumentere din 
faktiske mobilitet ved at angive mindst 3 
uddannelsesønsker ved grundforløbets 
start, hvis du på et senere tidspunkt 
ønsker at komme i skolepraktik 
 
Klik på Gem 
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Grundforløb 
Fag på det valgte grundforløb 
 
 

• = Du skal markere det niveau, 
som du følger nu eller som du 
skal til at begynde på.  

•   Elevplan markerer det 
niveau, som hovedforløbet/ 
specialet afslutter faget på. 

 
 

 

Hovedforløb 
 
Fag på det valgte hovedforløb 
 

• = Du skal markere det niveau, 
som du følger nu eller som du 
skal til at begynde på.  

•   Elevplan markerer det 
niveau, som hovedforløbet/ 

specialet afslutter faget på. 

 
Diverse 
Hvis EASY-A (skolens administrative 
system) har modtaget en 
uddannelsesplan fra folkeskolen, vises 
den her! 
Hvis der er planlagt et samarbejde med 
en produktionsskole, vises det her! 

 
 
 

 
 


