Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?
Elevnavn: __________________
Kontaktlærer:________
Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan,
som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt arbejdsredskab for dig.
Hvis du har tjeklisten på skærmen, kan du komme frem til svaret ved at klikke på
spørgsmålet. Du trykker på Tilbage for at komme hertil igen.
Sæt kryds

Svar: Kan jeg uden hjælp . . .
1

Logge ind på elevplan?

2

Udfylde min uddannelsesplan?

3

Tilmelde mig valgfrie undervisningsforløb?

4

Finde mit skema?

5

Finde opgaver?

6

Finde materialer fra et fag?

7

Finde materiale, som underviser har linket til?

8

Indberette fravær via mobiltelefon?

9

Indberette fravær via internet?

10

Tjekke hvad mit fravær har været?

11
12

Skrive min mailadresse og mobilnummer og huske at
holde dem opdateret?
Få adgangskoden til UNI-login tilsendt på SMS?

13

Finde mine karakterer?

14

Finde den mappe hvor evt. godskrivninger vises?

15

Finde og lave en opgave, som min underviser har lagt på
elevplan, aflevere den på elevplan og læse evt. feedback
fra min underviser?

Ja

Hvordan og hvornår vil du sørge for at få lært det, du evt. ikke kan
gøre uden hjælp endnu?
Hente støtte fra
Andet
klassekammerater
Bruge studiecafeen

Nej

1

Logge ind på elevplan

Tast dit UNI-login
brugernavn og
adgangskode
Klik på Login

Tilbage

2

Udfylde min uddannelsesplan

Klik på
uddannelsesplan
Udfyld Mål med
uddannelsen
Klik på Gem
Tjek at startdatoen
for din uddannelse er
korrekt – ellers ret
den!
Hvis der under
afsnittet
Speciale/Trin
mangler tekst klikker
du på trekanten og
tilføjer det korrekte.
Klik på Gem
Tjek at du følger det
korrekte niveau for
uddannelsen. Dvs.
den blå prik skal stå i
den grønne cirkel.

Du har hermed udfyldt din uddannelsesplan korrekt.

Tilbage

3

Tilmelde mig valgfrie undervisningsforløb

På forsiden af din
Elevplan står hvad
du skal tilmelde dig.
Klik på teksten
Her kan du og din
kontaktlærer se, at
du ikke har tilmeldt
dig noget endnu
Du vælger ved at
klikke ud for det
ønskede fag og
tjekke at den står i
Prioritet 1 og klik på
Tilmeld
Skal du ved valgfag
og specialefag vælge
en 2. prioritet, klikker
du i det ønskede fag
og klikker i
Prioritet 2 og
Tilmeld

Tilbage
4

Finde mit skema

Klikke på piletaster
eller i kalender

Tilbage

5
Klik på en opgave i
vinduet Opgaver

Her ses flere afsnit:

Opgaver, du har
1. afleveret til tiden
2.afleveret for sent
3. ikke har afleveret
4. kommende
aflveringer

Ikke afleverede
opgaver vises

Klik på opgaven

Klik på filen og
teksten åbner

Finde opgaver

Åbn materiale ved at
klikke på en fil

Tilbage
6

Finde materialer fra et fag?
Herunder kan du finde vejledningen til at finde materialer
for et fag :
På den aktuelle skoleperiode
For hele uddannelsen

Åbn Elevplan og klik
på en skemabrik

Klik på den ønskede
mappe – her
PK Psykologi og
kommunikation

og klik på den ønskede fagmappe

Se materialer og
opgaver i mappen.
Læg mærke til at det er
i den aktuelle
skoleperiode fra d.
17.11.14 – 30.1.15

Se alle materialer
fra ét fag i hele
uddannelsen

Klik på Se alle
materialer

Start med at folde
søgekriterier ud, så
du får mulighed for at
vælge periode.
Sæt datoen til starten
af din uddannelse og
klik på Søg

Du ønsker at se alle
materialer
vedrørende f.eks. PK
Psykologi og
kommunikation
Klik derfor på den blå
bjælke på
Læringselement, så
du får sorteret efter
mapper.
Her PK – Psykologi
og kommunikation.

Tallet i parentes
angiver, hvor mange
filer, der er placeret
under det aktuelle
materiale.

Klik på Vis filer for at
få set de aktuelle filer
i hvert materiale.

Tilbage
7

Finde materiale, som underviser har linket til.

Hvis din lærer har sat
henvisning til dit
materiale på
skemabrikken ser du
det som et link.
Klik på det og
materialet åbner sig.

8

Indberette fravær via mobiltelefon

Åbn en
internetforbindelse
på din mobiltelefon
og tast:
www.elevplan.dk så
vil den automatisk gå
over på
mobilversionen af
Elevplan

Klik på
fraværsbesked.
Skriv din besked og
tryk Gem

Tilbage
9
Gå på Elevplan og
klik på
Fraværsbesked for
en hel dag

Indberette fravær via internet

Skriv din besked

Klik på Gem
Du kan gå direkte ind
på skemaet og skrive
fravær til de enkelte
lektioner

Hvis du bliver syg i
løbet af dagen kan
du selv sende en
besked til din lærer
enten via Elevplan
eller som SMS.

Tilbage

10

Tjekke hvad mit fravær har været

Klik på
Fraværsoversigt
Som udgangspunkt
vises fravær 4 uger
tilbage. Men du kan
skrive en anden
startuge

Klik på OK

Fravær er delt op i
Ikke-Godkendt,
For sent, og
Godkendt fravær
Her ses nederst
Fravær i alt for Ikkegodkendt fravær
Klik på de 2 andre
faneblade for at se
fravær i alt for hver af
dem.

Et klik på Kuverten
og fraværsbeskeder
ses

Tilbage

11

Skrive min mailadresse og mobilnummer og huske at
holde dem opdateret

Gå i Elevplan under
Opsætning og
Brugerindstillinger

Indsæt email og
mobilnr.

Tilbage
12

Få adgangskoden til UNI-login tilsendt på SMS

Hvis du ikke kan
huske din kode

Du skal påbegynde din SMS ved at skrive kodeord derefter taste mellemrum og
sende din besked til 51 38 01 40
Så modtager du din adgangskode på din mobiltelefon.

Tilbage
13
Klik på Karakterer

Klik på Vis alle
afsnit

Se mine karakterer

Her ses karakterer
og Godskrivninger

Tilbage
14

Finde den mappe hvor evt. godskrivninger vises

Klik på Karakterer

Klik på Vis alle
afsnit

Her ses karakterer
og Godskrivninger

Tilbage
15

Klik på Se alle
opgaver

Finde og lave en opgave, som min underviser har
lagt på elevplan, aflevere den på elevplan og læse
evt. feedback fra min underviser?

Ikke afleverede
opgaver vises, og du
kan finde den
aktuelle opgave

Læs lærerens
opgaveinstruktion og
klik på en evt.
vedhæftet fil.
Programmet åbner
lærerens vedhæftede
fil.
Gem den på din PC

Når du skal aflevere
en opgave:
Klik på opgaven
Skriv din besvarelse i
afsnittet Elevens
besvarelse
Du kan også
vedhæfte en fil ved at
klikke på Upload fil
og hente filen på din
PC.

Klik på Aflever

Nu ses at opgaven er
flyttet over i afsnittet
Afleveret (til tiden
eller for sent)

Læs Feedback fra
læreren:
Klik på den aktuelle
opgave
I afsnittet Skolens
feedback ses
lærerens
tilbagemelding.

Tilbage

