
Procedure for arkivering af elevplaner 

For at få elevplaner overført til AULA, er det nødvendigt, at de er blevet arkiveret i ”Elevens Mappe”. 

 

Itslearning tilbyder mod en beskeden betaling at foretage en autoarkivering af alle elevplaner i løbet af juni måned. 

Hvis man selv ønsker at gøre det, kan man gøre 

følgende: 

• Under evaluering går man ind i 

elevplans-viewet. 

• Her kan man først vælge klassen 

1. Herefter vælger man:  

”Dan Elevplaner” 

2. Når elevplanerne er dannet, 

vælger man 

”Arkivér lokalt eller i elevmappe”. 

 

 

Dannelse af pdf-versioner 

Når man skal danne elevplaner, skal man først 

vælge ”Klasse/hold”, og derefter vælger 

man ”Periode”. 

Ud for de elever, der allerede har fået 

dannet en pdf-fil, står der ”OK” og en 

dato. Man skal normalt ikke gendanne 

de forrige års planer, idet de så får det 

nyeste elevbillede vist på elevplanen. 

Man kan vælge alle ved at klikke i 

”Elever”. 

Ellers afkrydser man de ønskede elever 

og vælger ”Dan PDF-udgave”. 

Processen skal gentages for hver elevplansperiode, så for de ældre elever vil der typisk være 9 perioder. 

Desværre vises samtlige elevplansperioder i valgboksen, selvom en 4. klasse naturligvis ikke kan have 6 år gamle 

elevplaner. 

Man skal være opmærksom på, at dannelsen af elevplaner tager nogle sekunder pr. elevplan, og at processen sættes 

i kø på en central server. Så man behøver ikke blive på siden, indtil de er færdige, men tiden før de er klar afhænger 

af den samlede mængde, der på landsplan sættes til dannelse på det givne tidspunkt. 

Når processen er fuldført, kan man se elevplanen på elevens kort, men ikke i elevens mappe. 

Når man har dannet PDF-versionen af 

elevplanen, kan man se den under ”Elevplaner” 

på elevens kort. Dette er imidlertid IKKE 

tilstrækkeligt til, at de kommer med i Aula- 

eksporten. 

 

Som det kan ses, er elevens mappe stadig tom! 

 

  



Man bliver derfor nødt til at gå ind under ”Arkivér elevplaner” 

Her vælger man igen først 

”Klasse/hold”, og derefter vælger man 

”Periode”. 

Så kan man se alle elevplaner, og 

hvorvidt de allerede er arkiveret. 

Hvis alle elever har en pdf-version, og 

ingen er arkiveret, kan man ved at 

klikke på ”Elever” vælge alle. 

Ellers er man nødt til at vælge de 

enkelte elever individuelt. 

Herefter vælger man:  

Arkiver i elevmappen. 

 

Processen skal igen gentages for hver elevplansperiode. 

Man kan kun vælge eleven, hvis elevplanen er blevet dannet.  

Hvis elevplanen allerede er blevet arkiveret, bør man normalt IKKE foretage 

en ny arkivering, medmindre man har dannet en ny pdf. 

Hvis man gør det, vil der komme to ens forekomster i elevens mappe. 

De elevplaner, der sendes til Aula, er dem, der vises i elevens mappe. 

Man kan evt. vælge kun at se kategorien Elevplan for lettere at overskue indholdet. 

 

Alle de planer, der forekommer i elevens mappe, vil blive overført til AULA under forudsætning af, at eleven stadig 

går på skolen på overførselstidspunktet. Da Aula ønsker, at der først gennemføres eksport efter klasseoprulningen, 

vil alle udgåede elevers elevplaner ikke blive overført.  

De findes dog stadig i Skoleintra, indtil alle data slettes, en måned efter ophør af skolens abonnementer. 

PS: 

Hvis man ikke ønsker selv at foretage arkiveringen, tilbyder itslearning at køre arkiveringen. 

Arkivering af elevplaner - Grundgebyr Pr. kommune Kr. 5.000,00 

Arkivering af PDF-version af elevplaner Pr. skole Kr. 1.500,00 

 

Kan bestilles på tlf. 26 11 50 46 ved Christina Søndergaard 

Vi kører arkiveringen medio juni.  

Efter den automatiske arkivering vises 

teksten ”Uploaded af Eksport” i elevens 

mappe. 

 

  


