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Generalforsamlingsvedtagelse om elevplaner 
 
Elevplanen er elevens plan 
Elevplanen er til for elevens skyld. 
Elevplanen udarbejdes i samarbejde af elev, forældre og lærere.  
Dette samarbejde foregår i elevsamtaler og skole/hjem-samtaler. 
Elevplanen skal være forståelig og operationel for alle parter, ikke mindst eleven. 
Der skal fastlægges realistiske mål og metoder i et så overskueligt omfang, at eleven kan 
bruge elevplanen som et redskab til at forbedre sin egen skolegang. 
Elevplanens enkelte elementer skal være gennemdrøftet med eleven.  
Det skal være muligt for eleven at nå elevplanens mål. 
 
Opgavens vilkår 
Der er afregnet for: 

• den arbejdstid, der anvendes på elevplanerne i elevsamtaler (undervisningstid) og i 
skole/hjem-samtaler (mødetid) for de deltagende lærere, 

• den almindelige forberedelse/efterbehandling af elevsamtalen (forberedelsestid), 
• den rent koordinerende rolle i klasselærerakkorden. 

 
Arbejde med elevplaner herudover er en ny opgave fo r læreren. Der skal tildeles tid 
hertil. 
Dette kan ske: 
- inden for 40 timers puljen, hvis det organiseres som en del af teamsamarbejdet for 
klassens lærere og er en del af forberedelsen af elevsamtalerne, 
- som yderligere tid ud over 1 = 1 + 40 + 25. 
Dette kan ikke ske under henvisning til klasselærerakkorden, individuel tid, 
teamsamarbejdet om klassen eller andre kreative påfund, hvis eneste fællesnævner er 
gratisprincippet. 
 
Hvis man tager udgangspunkt i ovenstående principper om, at elevplanen er elevens plan 
og derfor udarbejder planen i samarbejde med elev og forældre, kan behovet for 
yderligere arbejde med elevplanerne og dermed yderligere tidsforbrug minimeres eller helt 
bortfalde. Det skriftlige arbejde i forbindelse med elevplanerne foregår under elevsamtalen 
og skole/hjem-samtalerne.  
 
Vi anbefaler dette, da resurserne er begrænsede, og der er andre og vigtigere opgaver at 
løse. 
Dette er dog op til kommunens/skolens ledelse, der fastlægger niveauet og dermed 
resursebehovet.  
 
BLF arbejder for, at der er fælles og aftalte vilkår for arbejdet med elevplaner på skolerne. 
BLF arbejder for at styrke elevsamtalernes rolle, blandt andet således at faglærerne også 
kan indgå og dermed bidrage til elevplanerne.  
 
(Vedtaget på Ballerup Lærerforenings generalforsamling den 23. marts 2007.) 


