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• Udviklet i samarbejde med Aalborg Kommune

• Færdigudviklet i april 2021

• Anvendes af 32 kommuner og 1 region (Opdateret sep. 2022)

Kort om 
Vejlederuniverset



Udfordringer i dag

Meget manuelt arbejde med dokumenter: 
Finde det rette, printe, udfylde, scanne, 
sende 

Dokumenter over den enkelte elev ligger 
forskellige steder 

Svær overgang/udveksling af informationer 
mellem relevante aktører pga. manuel 
overlevering 

Svært for eleven at overskue de mange 
dokumenter

Baggrunden for udviklingen af Vejlederuniverset

Retningen for løsningen

At digitalisere vejledernes dokumenter og 
samle det hele ét sted for at frigive tid til at 
fokusere på elevens trivsel

Gøre det nemmere for eleven at finde 
relevant materiale, udfylde, aflevere osv.

Gøre det nemmere at arbejde med centrale 
elementer – samtaler, vejledninger, opgaver 
m.m.

Gøre informationer automatisk tilgængelige 
for de rette personer



Vejlederuniverset
- Fra sagsbehandlers side



Brugere med rollen Sagsbehandler kan opsætte og 

administrere Vejlederuniverset

Samtaler

• Opret skabeloner til forventningssamtalen og prøvetidssamtalen

• Mulighed for at oprette skabeloner til andre samtaletyper

• Skabelon til midtvejssamtalen og slutsamtalen ligger i systemet

Refleksioner

• Opret tilpasset refleksionsskabeloner

• Tilknyt de relevante praktikmål og vedhæft relevant materiale

• Knyt skabeloner til specifikke praktikperioder

Kom i gang med 
Vejlederuniverset



Dokumenter til vejledere

• Upload relevante dokumenter, som vejlederne 

kan hente i Vejlederuniverset

Vejlederrapport

• Lav et udtræk over alle vejledere på et praktiksted 

og se hvor mange og hvilke elever vejlederne er 

tilknyttet

Tilpas Vejlederuniverset efter jeres behov

• Gennem en række indstillinger kan I administrere 

og tilpasse Vejlederuniverset efter jeres behov og 

arbejdsgange

Kom i gang med 
Vejlederuniverset 



Vejlederuniverset
- Fra vejleders side



Elevoversigten

• Overblik over tilknyttede elever 

• Oversigt over kommende refleksioner

• Kalendervisning med deadlines for elevernes 

refleksioner samt datoer for samtaler

• Dokumenter til vejledere

Vejlederens side



Tilgå den enkelte elev

• Overblik over kontaktoplysninger, aftaler, fravær, 

kommende samtaler og refleksioner og elevens 

uddannelsesforløb

• Noter aftaler og særlige hensyn

• Forbered og afhold samtaler

• Se elevens refleksionsbesvarelser og giv feedback

Vejlederens side



Refleksioner

• Overblik over igangværende, kommende og 

tidligere refleksioner

• Mulighed for at redigere i opgavebeskrivelsen 

samt deadline

• Opret refleksioner, der ikke baserer sig på en 

tilpasset skabelon

• Se status på aflevering og mulighed for at give 

feedback 

Vejlederens side



Samtaler

• Samtalerne samlet ét sted

• Hver type af samtale er bygget op omkring en 

tilpasset skabelon

• Forbered samtalen og tilføj kommentarer under 

afholdelsen

• Se elevens forberedelse til samtalen

• Digital signering til selve mødet

• Automatisk referat af mødet

Vejlederens side



Slutevaluering

• Evaluering af praktikmål

• Se elevens udfyldelse til samtalen

• Bedømmelse af praktikken

• Data trækkes ud til automatisk generering af 

praktikerklæringen

• Send praktikerklæringen sikkert til skolen direkte 

fra Vejlederuniverset

Vejlederens side



Samtaleoversigt

• Nemt og hurtigt overblik over afholdte og ikke 

afholdte samtaler

• Tydelig markering af samtaler, der ikke er afholdt

• Mulighed for datofiltrering samt sortering på 

kolonner

Vejlederens side



Vejlederuniverset
- Fra elevens side



• Overblik over nuværende praktikforløb, herunder 

praktiksted, vejleder og kommende aktiviteter

• Nem kommunikation med vejleder gennem 

beskedfunktion

• Mulighed for at forberede samtaler og evaluere 

praktikmål

• Overblik over refleksioner og deadlines 

• Se opgavebeskrivelse med tilhørende praktikmål 

og eventuelle links til teoretisk materiale 

• Kalendervisning med deadlines for refleksioner 

samt dato for samtaler

Elevens side



Materiale om 
Vejlederuniverset



EduAdm supportsite

På vores supportsite kan I finde en brugermanual til 
Vejlederuniverset:

https://support.eduadm.dk/support/brugermanualer/til
koebsmoduler/vejlederunivers

Materiale om 
Vejlederuniverset

Nysgerrig på EduAdms andre moduler?

I kan læse om vores tilkøbsmoduler og hente beskrivelser 
af modulerne på vores hjemmeside her:

https://www.visma.dk/eduadm/moduler/

https://support.eduadm.dk/support/brugermanualer/tilkoebsmoduler/vejlederunivers
https://www.visma.dk/eduadm/moduler/


Visma.dk/eduadm

Vil du høre mere om 
EduAdm Vejlederunivers?

Rie Steen
Implementeringskonsulent
+45 3151 42 63
res@xflow.dk

Louise Svane Pedersen
Implementeringskonsulent
+45 8734 2251
lsp@xflow.dk
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