01. november 2020

Spørgsmål til Praktikpladsen.dk
Hvilke elevoplysninger har virksomheder adgang til på Praktikpladsen.dk?
Praktikpladsen.dk giver et overblik over alle virksomhedens elever. Virksomheden kan se oplysninger om
uddannelsesaftaler og hvornår de udløber, samt hvornår eleverne skal på skoleophold. Virksomheden får
desuden overblik over elevernes fravær under skoleophold, samt mulighed for at få besked om fravær enten
via SMS eller mail. Læs mere om Praktikpladsen.dk på www.stil.dk/praktikpladsen.

Kan skolemedarbejderen se de samme fraværsoplysninger som
virksomheden?

Fraværsoplysningerne på Praktikpladsen.dk kommer fra skolernes administrative systemer.
Skolemedarbejderne vil derfor kunne se de samme fraværsoplysninger i skolens eget system. Det er ikke
muligt for medarbejdere på skolen at tilgå fraværsoplysninger om eleverne på Praktikpladsen.dk. Dette
skyldes, at fraværsoplysningerne ligger under virksomhederne, som kan have elever fra forskellige skoler. Det
samme er gældende for skoleophold.

Hvor kan virksomhederne se elevernes karakterer fra skoleophold?
Praktikpladsen.dk indeholder ikke karakter. Det er et ønske, at Praktikpladsen.dk på sigt udstiller
skolevejledningen.

Kan elever/virksomheder se fag under skoleopholdet?
Det er kun muligt at se datoen for skoleopholdene på Praktikpladsen.dk.

Vil fravær, der registreres senere, blive opdateret i Praktikpladsen.dk?

Praktikpladsen.dk modtager fraværsoplysninger fra de studieadministrative systemer selvom oplysningerne
ikke er registreret samme dag, som fraværet har fundet sted. Fravær skal dog registreres hurtigst muligt, da
de fraværsbeskeder, som virksomhederne kan abonnere på, kun sendes, hvis fraværet er registreret inden kl.
18, samme dag som fraværet har fundet sted.

Hvor kan skolen se skolepraktikelever?

Skolepraktikelever er ikke synlige for skolen på samme måde, som elever med en uddannelsesaftale er synlige
for den virksomhed, de har en uddannelsesaftale med. STIL er ved at undersøge muligheden for, at
skolepraktikelever bliver synlige for skolen.

Kan skolen udtrække lister på søgninger i Elevoversigten?

Ja, det vil være muligt for skolemedarbejdere at downloade et regneark på en given søgning i Elevoversigten.
Det vil for eksempel være muligt at lave et udtræk på GF2 elever, som ikke har en synlig profil.

Kan en skole se elever fra andre skoler i Elevoversigten?

Elevoversigten for skolemedarbejdere indeholder kun elever, som er knyttet til skolen. Det er derfor ikke
muligt at se elever, der går på andre skoler.

Har virksomheder mulighed for at få hjælp til Praktikpladsen.dk?

I supportens vidensdatabase Viden.stil.dk findes svar på ofte stillede spørgsmål.
Er der ikke svar på det aktuelle spørgsmål eller er der et teknisk problem, kan supporten kontaktes via
kontaktformularen på Praktikpladsen.dk eller pr. tlf. 35 87 88 00

Spørgsmål til udfasningen af Elevplan
Hvor oprettes digitale uddannelsesaftaler, når Elevplan lukker?

Den del af Elevplan, hvor man kan oprette digitale uddannelsesaftaler, fortsætter med at være
tilgængelig efter d. 31/12-2020. Det vil altså fortsat være muligt at oprette digitale uddannelsesaftaler i
Elevplan.

Hvor skal virksomheder fremover finde praktikerklæringer?

Praktikerklæringerne er tilgængelige på de Faglige Udvalgs hjemmesider. Det er ikke muligt at udfylde en
praktikerklæring på Praktikpladsen.dk.

Hvad sker der med indholdet i Elevplan?

Skolerne skal selv sørge for at hente de dokumenter, de ønsker at gemme og som der ikke findes andre
steder end i Elevplan, inden Elevplan lukker 31/12-2020. De elever, der har dokumenter eller andre
oplysninger de gerne vil gemme, skal ligeledes sørge for at få hentet disse inden Elevplan lukker. Det vil
være muligt for skolerne at hente de praktikerklæringer, der er gemt i Elevplan via CDUP efter Elevplan
er lukket.

Vil du vide mere?
Gå ind på stil.dk/praktikpladsen
her finder du bl.a. pjecen:
”Praktikpladsen.dk – Den korteste vej
til dine elever.”

