
Med den nye reform følger nye krav
- og MinUddannelse følger med

Hos UVdata arbejdes der lige nu på at have  
MinUddannelse parat til at kunne understøtte de fremtidige 
krav på elevplansområdet, og samtidig sikre, at der i endnu 
højere grad bliver tale om et værktøj, som kan understøtte 
undervisningen og gøre det muligt at arbejde dynamisk med 
elevplaner. 

I Gentofte Kommune arbejder man med elev-
planer i MinUddannelse, og her har man gjort sig en række 
tanker om, hvordan reformen implementeres i dette arbejde.

Samarbejdet mellem Gentofte Kommune og UVdata skal 
sikre, at MinUddannelse rummer de muligheder, som lærer-
ne har brug for i arbejdet med elevplanerne efter reformens 
ikrafttrædelse:
 
”MinUddannelse skal nok være klar inden reformen træder 
i kraft og mange af de tanker, vi har gjort os sammen med 
Gentofte, passer perfekt til de krav den nye reform stiller”, 
udtaler Jan Gaardboe Jensen, direktør hos UVdata.

HVAD SIGER KL?
Hos KL er man meget optaget af, 
at elevplanen bliver et dynamisk 
dokument, at den kan kobles 
sammen med de nye Fælles 
Mål, og at den kan arbejdes med 
digitalt. 

KL understreger desuden, at 
det vil være op til den enkelte 
kommune, hvordan elevplanerne 
bliver gjort digitale.

Mød os på i Bella Centret d. 25. og d. 26. marts  
og se vores bud på fremtidens elevplan



 Kobling af individuelle læringsmål med de nye 
forenklede Fælles Mål

 Udarbejdelse af elevplaner fra 0. -10. klassetrin

 Mulighed for at arbejde dynamisk med elevplaner i 
løbet af et skoleår og løbende oprette nye udgaver 
af planen

 Mulighed for inddragelse af elever og forældre i 
arbejdet med elevplanen i forbindelse med  
eksempelvis opstilling af mål, vurdering af elevens 
kompetencer osv.

 Samordning af elevplaner, uddannelsesplaner og 
uddannelsesparathedsvurderinger, som ligger i en 
og samme løsning

 Synliggørelse af den enkelte elevs progression i 
forhold til de opstillede mål

�Visning�af�elevprofil,�som�giver�et�øjebliksbillede�af�
elevens status ud fra alle de oplysninger, der ligger 
i MinUddannelse

 Fleksible funktioner, som gør det muligt at arbejde 
med elevplaner, som er udelukkende tekstbase-
rede eller som indeholder vurderinger i forskellige 
skalaer

 Brug af udfordringsretten ved eksempelvis opret-
telse af tværfaglige fag

 Arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering for 
elever, forældre, lærere og vejledere

 Indlejring på den nye brugerportal, som skal 
under støtte et tættere samarbejde mellem skole 
og hjem

I MinUddannelse kan der udarbejdes elevplaner fra  
0. -10. klassetrin, og uddannelsesplaner på 9. og 10. 
klassetrin. Elever og forældre vil dermed have alle  
planer samlet som ét dokument i ét system, som fortsat 
kan tilgås af begge parter, når eleverne forlader grund-
skolen og når der eventuelt skal arbejdes med uddan-
nelsesplaner igen.

Ydermere er systemet blevet udbygget med et modul, 
som understøtter arbejdet med uddannelses paratheds -
vurderingen allerede fra 8.klasse. Med dette modul kan 
lærere, vejledere, elever og forældre arbejde i et dialog-
redskab, som er med til at synliggøre, hvad det vil sige 
at være uddannelsesparat, samt gøre elever og foræl-
dre bevidste om, hvad begrebet omfatter.
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