Orienteringsbrev til erhvervsskolerne vedrørende de studieadministrative systemer, 19. juni 2020.
Dette orienteringsbrev er rettet mod institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser.
Formålet med orienteringsbrevet er at sikre, at I får løbende og målrettet
information fra Styrelsen for It og Læring, der har betydning for institutionens studieadministrative systemer.

Elevplan lukker 31.december 2020
Behovet for Elevplan falder i takt med, at funktioner flyttes til Praktikpladsen.dk, samt at skolerne skifter til nye administrative systemer. Det
har derfor længe været planlagt at lukke Elevplan, men der har ikke været
fastsat en dato for lukningen før nu.
Når en skole skifter til et nyt studieadministrativt system, bliver de dele
af Elevplan, der understøtter de administrative funktioner og funktioner i
skolens Learning Management Systemer inaktive, da de ikke længere
modtager data fra EASY-A. Det vil stadig være muligt at tilgå Elevplan
for at oprette digitale uddannelsesaftaler.
Tilbage er de funktioner, der understøtter dialogen mellem Praktikvirksomheden og skole. De væsentligste og mest anvendte funktioner på
dette område findes imidlertid allerede i Praktikpladsen.dk (elevdata, skoleforløb, fravær og fraværsbeskeder) eller udvikles i Q3 2020 (læs mere
om den kommende understøttelse af EMMA-kriterierne her).
Styrelsen for It og Læring har derfor besluttet at lukke Elevplan med udgangen af 2020. Det er således vigtigt, at alle skoler er skiftet til et nyt administrativt system til håndtering af deres EUD-aktiviteter inden 31.december 2020.
Hvis du har spørgsmål til lukningen af Elevplan er du velkommen til at
kontakte supporten i Styrelsen for It og Læring via
https://admsys.stil.dk/Praktikpladsen-dk/Support.
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Nu kan skolemedarbejdere også logge på Praktikpladsen.dk som
virksomhedsbruger
Vi arbejder hele tiden på at gøre Praktikpladsen.dk mere brugervenlig.
Som led i dette arbejde, får skolemedarbejdere nu mulighed for at logge
på som virksomhedsbruger. Skolemedarbejderen logger på med NemID
medarbejdersignatur på loginsiden. På den måde kan skolemedarbejderen se oplysninger om elever, som har en uddannelsesaftale med den pågældende skole. Skolemedarbejderen kan bl.a. se oplysninger om elevernes skoleophold, fravær og tilmelde sig fraværsbeskeder.
Virtuel konference om studieadministration 21.og 22. september
2020
Omtrent 200 har allerede tilmeldt sig Styrelsen for It og Lærings konference om studieadministration, der afholdes for
institutioner, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.
Konferencen afholdes ikke som oprindelig planlagt på ODEON i
Odense, men derimod som virtuel konference over to dage 21. og 22.
september.
Det samlede konferenceprogram indeholder oplæg om det studieadministrative område på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.
Konferenceprogram og tilmelding kan tilgås her:
www.trippus.net/Konference_Studieadministration_STIL_2020
Bemærk, at tilmeldingsfristen er ændret til 1. september.
Alle institutioner, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
kan deltage med op til fire personer. Deltagelsen er gratis.
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