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Studievalgsportfolie 
I ElevIntra er der nu kommet en mulighed for, at eleverne løbende kan udfylde deres Studievalgs-
portfolie. 

En studievalgsportfolie er et værktøj, elever kan bruge til at dokumentere deres studievalg. 

Det er dem selv og deres forældre, der har ansvar for, at afrapporteringsskemaet i studievalgsport-
folien er udfyldt og vedhæftet tilmeldingen til ungdomsuddannelserne på optagelse.dk. 

Der er ikke krav om, hvor meget de skal skrive om deres overvejelser i studievalgsportfolien.  

Studievalgsportfolien har heller ikke indflydelse på, om de bliver optaget dér, hvor de søger ind. 

Når de er optaget på en ungdomsuddannelse, vil studievalgsportfolien danne grundlag for vejled-
ning i forbindelse med valg af studieretning eller faglig retning afhængigt af, om de går på en er-
hvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. 

Funktionen kan aktiveres ved at en administrator under menupunktet  
  Admin->Elevintra->Menusystem  
at vælge menuen ”Eleven”  
og herefter:

 

1. Gøre menupunktet Studievalg aktivt.  2. Fravælge de klasser der ikke skal kunne 
se portfolien.  

 

Eleverne kan herefter bruge funktionaliteten. 
Lærere kan også oprette deres egen portfolie i Elevintra, for at vise det til eleverne. 
Den fulde vejledning til eleverne er placeret under Hjælp->Elevvejledning i Elevintra  



Sådan gør du (Uddrag af vejledningen til eleven) 

Under menupunktet Eleven finder du punktet Studievalg  
Her kan du læse mere om studievalgsportfolier ved at klikke på linket: 

• Undervisningsministeriets vejledning til elever og forældre (pdf) 

Du opretter din portfolie ved at klikke på 

• Opret din studievalgsportfolie 

Herved skifter linket til teksten 

• Tilføj dine overvejelser til portfolien 

Dette link kan du nu fremover bruge, når du vil tilføje flere overvejelser om dit valg. 
Når du klikker på linket, kommer du til portfolien. 

Du kommer altid til den side, du sidst har arbejdet med, man kan bladre gennem de forskellige 
spørgsmål. Hver gang du bladre videre gemmes de svar du har givet. 

Når du er nået til den sidste side, kan du vælge at gemme denne og se den samlede portfolie som 
en pdf file. 

Du ser nu den udfyldte portfolie og kan vælge at downloade eller udskrive den. 

Når du skal foretage din ansøgning om studie på optagelse.dk, skal denne file sendes ind sammen 
med ansøgningen. 

Du kan også vælge blot at gemme den og komme tilbage til startsiden.  

På startsiden kan du når du har udfyldt portfolien altid vælge linket: 

• Se, udskriv eller download portfolien i pdf format 

Dette viser din portfolie med mulighed for at udskrive og downloade den. 

Vi laver snart en mulighed for, at du også kan vælge at sende den færdige portfolie til dine foræl-
dre. 
 

Mindre forbedringer 

• Når man kopierer et faneblad i en samlemappe bliver indholdet i samlemappen nu også automatisk 

kopieret med over i fanebladet 

• Når man masseopretter aktiviteter bliver det nu kontrolleret om der er nogle af de valgte persona-

ler der har andre aktiviteter på det valgte tidspunkt. 


