
 

     
 

1 

                                          © www.elevplanvejledning.dk 

SOSU – Danne/ uploade praktikerklæring 
Social- og sundhedsskolerne har ønsket at have et frisk ark med praktikmål til evaluering af hver 
praktik.  
Det opnås gennem disse trin: 

1. Oprette aktiviteter og lægge dem i et forløb  
2. Tildele forløbene til eleverne 
3. Evaluere den enkelte elev på aktiviteten 
4. Danne praktikerklæring 
5. Uploade evt. den underskrevne praktikerklæring fra PASS. 

 
Denne vejledning viser, hvordan man opretter aktiviteter og samler dem i et forløb. Aktiviteter er 
arbejdsopgaver med praktikmål og disse arbejdsopgaver samles i forløb, som tildeles eleverne til 
løsning undervejs i praktikperioden. Forløbene oprettes én gang og betragtes som en ’hyldevare’. 
 
De nye elever tildeles dette forløb. 
 
I slutningen af praktikperioden evalueres eleven på aktiviteten.  
 
Herefter klikker man på Praktikerklæring for at danne praktikerklæringen. Her vises datoerne for 
sidste skoleforløb og det kommende skoleforløb, så datoerne for praktikperioden er nemme at 
vælge. 

Aktiviteter og forløb 
 
Aktiviteter oprettes til hver 
uddannelse, fordi Elevplan 
henter de praktikmål, der 
gælder for uddannelsen. 
 
Her er vist, hvordan en 
aktivitet med alle mål er 
oprettet til 1. praktik på 
SSH-uddannelsen. Man kan 
tillige udfylde en 
beskrivelse. 
 
Der er vedhæftet den 
temabeskrivelse som skolen 
og praktikken er blevet 
enige om.  
 
Ligeledes er elevens 
refleksionspapir vedhæftet. 
Dette kan eleven hente, 
skrive i, og uploade igen, så 
man kan følge forløbet 
 
Den røde kant fortæller på 
hvilket niveau man forventes 
at nå målet i denne praktik. 
 
Forløb: 
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Her er vist, hvordan tre 
aktiviteter er samlet i et 
forløb. 
Der er en aktivitet til hver 
praktikperiode med alle mål. 
 

 
 
 
Dette forløb tildeles alle SSH-elever. 
 
Når der skal evalueres vælges den korrekte aktivitet ud hos 
eleven, og der afvinkes mål og gives begrundelser. 
 

Tildele forløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ses at knappen Forløb 
og aktiviteter bliver aktivt 
og du kan vælge det forløb 
frem, som de fremsøgte 
elever skal tildeles. 

Når man skal tildele forløb til nye elever, søger man først 
uddannelsen frem under søgekriterier. Her vist SSH-uddannelsen. 
 
Hvis du udfylder  uddannelsesaftale start imellem 2 datoer,så får 
du kun de nye elever. 

 
Evaluere praktikmål 
 
 
 
Søg elever frem på 
elevlisten evt. ved at klikke 
på ’Flere søgekriterier’.  
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Klik på Evaluering ud for 
den aktuelle elev 

Vælg den aktuelle aktivitet  

 
                                              
Hermed åbnes en side, hvor 
der kan afvinkes mål og 
gives kommentar til hver 
målpind. 
 

 
Både lærested og elev kan 
skrive yderligere 
kommentarer. 
 
 
Ved at klikke i feltet lige 
under Begynder, Rutineret 
og Avanceret kan man 
markere alle mål med ét 
klik. Herefter kan man 
redigere, hvis nogle 
afvinkninger skal ændres. 
 
 
Gem evalueringen 

 

 
 
Danne 
praktikerklæring 
 
Klik på  på  
Elevoversigten og klik på 
Opret praktikerklæring 
 
 
 
 
Her ses, at seneste 
skoleforløb og kommende 
skoleforløb er udfyldt.  
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Ud fra dette udfyldes 
praktikperiode datoer og 
hvilken praktikperiode, det 
handler om. 
 

 
 

 
 
 
Du kan i teksten til 
praktikerklæringen udfylde 
om praktikken er godkendt 
eller ikke godkendt.  
 
Tag stilling til om 
begrundelser skal vises på 
praktikerklæringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik på Dan praktikerklæring 

 

 

 
For ikke at få vurderende 
udsagn med i Elevplan, 
optræder denne advarsel. 
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Så er praktikerklæringen 
dannet og skal gemmes i 
Elevplan. 
 
Gem praktikerklæring i 
Elevplan 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Her ses listen over 
praktikerklæringer på en 
elev. 

 
Uploade praktikerklæringer 
 
Social- og sundhedsassistentelever skal have en afsluttende praktikerklæring efter hver praktik. 

Da Elevplan for nuværende ikke kan underskrive digitalt, skal denne godkendte/ikke godkendte 

praktikerklæring uploades.  

Praktikken kan tilsvarende uploade PASS- erklæring for Social- og sundhedshjælperelever. 
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PASS- praktikerklæring Hent praktikerklæring fra PASS hjemmeside 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-

SOSU-PAU/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer  

Udfyld og indsæt din underskrift gemt som billede og gem 
praktikerklæringen på din PC. 

Klik på Upload 

 
Klik på Upload for at finde 
filen 

 
Gem som almindelig eller 
afsluttende afhængig af 
elevens uddannelse. 
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Hermed er praktikerklæring 
med afvinkede mål og 
begrundelser og den 
underskrevne PASS-
erklæring synlige i Elevplan. 

 
Såfremt eleven ikke består sin praktik, bør praktikken sende en mail til skolen, da skolen 
for nuværende skal åbne hver enkelt praktikerklæring. 
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