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Arbeta med Individuell studieplan (ISP) i Alvis





Välj Studerandeadministration
Välj Studieplan
Skriv in personnummer, klicka på Sök

Här ser du personuppgifter, när ISP upprättades och huvudman.
Scrolla nedåt så kommer du till……..

2
…….Mina planerade studier

Här planerar du en elevs kommande kurser


Klicka på Lägg till ny kurs
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Välj Planerad start
Välj Planerad skola
Fyll i Planerat antal veckor
Fyll i ev Planeringsbeskrivning
Fyll i Kursnamn/kurskod (här kan du fylla i det exakta kursnamnet/kurskoden eller
skriva ”engelska” och sen välja rätt kurs från tabellen)
Klicka på Sök

Då kan det t ex se ut………

4
……såhär




Välj den kurs du önskar lägga till
Klicka på Lägg till valda kurskoder från tabellen
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Upprepa proceduren tills samtliga planerade kurser är inmatade. Då kan det t ex se ut som ovan.
Scrolla nedåt så kommer du till……..

……Information

Här markerar du den typ av information som du gett eleven. Några rutor kan redan vara
markerade av SYV på kommun eller annan skola/utbildningsanordnare. Dagens datum + din
signatur kommer att fyllas i per automatik.


Klicka på Spara

Scrolla nedåt så kommer du till……..
……Dagboksanteckning
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Här kan du t ex skriva in överenskommelser kring särskilt stöd.


Klicka på Lägg till anteckning




Skriv in anteckning
Klicka på Spara alt Avbryt

Dagens datum + din signatur kommer att fyllas i per automatik.

OBS! Tänk på att eleven ser dagboksanteckningarna via sitt Studerandekonto.
Vill du ta bort en anteckning vänder du dig till SYV/administratör på kommun.
Scrolla nedåt så kommer du till……..

7
……Revidering av studieplanen

Här skriver du in ändringar från tidigare planerade studier och skälet för ändringen. Detta är i
synnerhet viktigt om det finns en planering mot examen som bilaga.
Dagens datum + din signatur kommer att fyllas i per automatik.

Planering mot Gymnasieexamen

För elever som läser mot en Gymnasieexamen ska det finnas en examensplanering som bilaga.
Den inledande examensplaneringen görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledare i elevens
hemkommun.
Möter du en elev som läser mot en Gymnasieexamen men saknar examensplanering, hänvisa
eleven till Studie- och yrkesvägledare i elevens hemkommun.
För elev med Studiebevis som saknar godkänt betyg i endast en eller ett par kurser för att uppnå
kravet för examen görs som regel ingen skriftlig examensplanering.
I vissa fall kan en elev vid den inledande examensplaneringen ha svårt att välja och planera in
samtliga kurser som krävs. Vid planering av återstående kurser ska den nya alt reviderade
examensplaneringen läggas till som bilaga och namnges Examensplanering 2, Examensplanering 3
osv.
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För att lägga till en bilaga






Välj Studerandeadministration
Välj Studerande
Välj Bilagor (7)
Klicka på Bläddra… och välj bilaga
Klicka på Spara bilaga

Dagens datum + ditt namn kommer att fyllas i per automatik.

