Elev- og
uddannelsesplaner

SÅDAN!
MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man
let og elegant samordner elevplaner og uddannelsesplaner, og dermed implementerer lovgivningen fra august
2009 vedr. elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever
op til ånden i bekendtgørelsen, hvori det fremgår, at
elevplanen og uddannelsesplanen skal tænkes som et
sammenhængende dokument.

MinUddannelse er ét værktøj til elever, forældre,
lærere og vejledere og skaber dermed sammenhæng
mellem skole, undervisning og uddannelse. Systemet er
integreret med SkoleIntra og dit lokale UU, som benytter MinUddannelse til udarbejdelse af uddannelsesplaner.

MinUddannelse er udarbejdet således, at de
enkelte skoler får mulighed for at skræddersy elevplanerne, så de passer præcis til skolens behov. En lokal
administrator på skolen foretager denne opsætning,
ligesom den enkelte lærer også selv har mulighed for at
sætte sit præg på opsætningen.

Få samlet elev- og uddannelsesplanerne

Et produkt fra

Få samlet elev- og uddannelsesplanerne

MinUddannelse betyder en masse fordele for de

forskellige parter:
Elev:

Lærer:

	Har sine uddannelsesplaner og elevplaner
samlet på en side

	Har et overblik over elevplansprocessen

	Kan logge på direkte via ElevIntra
	Har et overblik over sine brobygningsaktiviteter og praktikformidlinger på siden
	Får stillet den samlede elev- og uddannelsesplan til rådighed
	Får mulighed for at kommentere planer og
vurdere sig selv


Kan se karakter- og fraværsoplysninger

	Har et overblik over elevdetaljer - vejledningsaktiviteter, karakterer, fravær osv.
	Kan se sine elevers elevplaner og uddannelsesplaner - samt den samlede elev- og
uddannelsesplan
	Har adgang til elevplaner fra tidligere skoler,
idet overleveringen fra en skole til en anden
sker automatisk
	Har mulighed for at sætte sit eget personlige
præg på opsætningen af elevplanerne

Forældre:

Vejleder:

	Har et overblik over barnets elevplaner og
uddannelsesplaner på en side

	Har mulighed for at yde en mere realistisk
vejledning, idet vejlederen har adgang til
elevplanen. Vejledningen tager dermed udgangspunkt i udbyttet af undervisningen

	Kan logge på direkte via ForældreIntra
	Får stillet den samlede elev- og uddannelsesplan til rådighed
	Får mulighed for at kommentere planer


Kan se karakter- og fraværsoplysninger

	Kan slå elevplaner op direkte i sit administrative værktøj
	Får stillet den samlede elev- og uddannelsesplan til rådighed

FAKTA
Elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan skal samles i ét redskab på
de klassetrin, hvor elever, forældre, lærere og vejledere i dag skal forholde
sig til alle tre redskaber. Der stilles ikke længere krav om udfærdigelse af en
skriftlig uddannelsesbog fra 6. klassetrin.
Fra børnehaveklassen og frem til og med 7. klassetrin vil der fortsat være
elevplan for alle elever. Elevplanen skal indeholde statusdel og opfølgningsdel, og alle fag skal indgå i elevplanen. De gældende elementer fra elevplanen og uddannelsesplanen bliver videreført i én ny elev- og uddannelsesplan
på 8. og 9. klassetrin.
Desuden fastslår bekendtgørelsen, at ungdomsuddannelserne er forpligtede
til at anvende uddannelsesplanen.
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