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Baggrunden for 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 og finde det 
relevante



Retningen for 
løsningen

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

• Overblik over elever og tilhørende dokumenter

• Gøre det nemmere at arbejde med centrale elementer: samtaler, 
vejledninger, opgaver  osv.

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

• Gøre informationer automatisk tilgængelige til de rette personer



Vejlederuniverset



Vejleder

• Overblik over elever og kommende 
aktiviteter

• Overblik over den enkelte elev, herunder 
kontaktoplysninger, aftaler, fravær og 
kommende aktiviteter

Elev

• Overblik over nuværende praktikforløb, 
herunder praktiksted, vejleder og kommende 
aktiviteter

• Nem kommunikation med vejleder

Overblik



Vejleder

• Alle samtaler samlet et sted 

• Hver type af samtale bygges op omkring en 
tilpasset skabelon

• Mulighed for at forberede samtalen og tilføje 
kommentarer under afholdelse 

• Digital signering til selve mødet

• Automatisk referat af mødet

Elev

• Mulighed for at forberede samtalen

Samtaler



Vejleder

• Evaluer eleven på de forskellige mål 

• Automatisk generering af taksonomi med 
mulighed for justering 

• Kan se elevens udfyldelse til samtalen

Elev

• Mulighed for at evaluere de forskellige mål

Praktikmål



Vejleder

• Evaluering af praktikmål

• Bedømmelse af praktikken og tilføjelse af 
udtalelse

• Data trækkes ud til automatisk generering af 
praktikerklæringen

• Automatisk udveksling af erklæringen med 
skolen

Slutevaluering



Vejleder

• Overblik over kommende refleksioner og 
deadlines

• Mulighed for at redigere i opgavebeskrivelsen

• Status på aflevering, mulighed for at give 
feedback og underskrive

Elev

• Overblik over refleksioner og deadlines 

• Kan se opgavebeskrivelse med tilhørende 
praktikmål og links til teoretisk materiale 

Refleksioner



Prototype

Link til vejlederdel

Link til elevdel

https://www.figma.com/proto/Txbrwlr9KZ0hWhn7mVAUEI/EduAdm?node-id=99%3A0&viewport=-44%2C256%2C0.2155434787273407&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/Txbrwlr9KZ0hWhn7mVAUEI/EduAdm?node-id=326%3A1092&viewport=461%2C417%2C0.0845504179596901&scaling=scale-down
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