- Hele vejen rundt

Nyhedsbrev, april 2016
I dette nyhedsbrev vil vi gerne give en kort status på udviklingen af UDDATA+

UDDATA+ Fremtidens Studiesystem – til den samlede Erhvervsskole
Ministeriet har udmeldt deres tidsplaner for afviklingen af EASY og en række andre systemer. Det
giver os en god rettesnor for, hvornår skolernes administrative systemer (EASY m.fl.) udfases.
Vi har også modtaget materiale fra Danske Erhvervsskolers forening, som har forestået et stort
arbejde med udarbejdelse af en behovsanalyse, der giver et godt grundlag. Vi vil bruge
behovsanalysen som et godt tjekskema til at undersøge, hvilke elementer vi har med i UDDATA+.
Det betyder, at vi nu har nogle mere præcise pejlinger på tidshorisonten, og retningen i forhold til det
store arbejde, der ligger foran os. Vi er kommet et godt stykke af vejen, og det er en fantastisk stor og
spændende opgave. Vi nyder i høj grad, at så mange brugere følger med i vores arbejde, og kommer
med mange relevante input, som vi indarbejder i systemet.
Vi udvikler et samlet system, der indeholder de mange forskellige uddannelser, som en
ungdomsuddannelsesskole indeholder.
Vi har et klart overblik, og har udarbejdet udviklingsplanen for UDDATA+, Fremtidens Studiesystem.
Planen indeholder (de blå pile) en lang række funktioner, som understøtter læringsprocessen mellem
eleven og læreren. Planen indeholder samtidig (de orange pile) den funktionalitet, som er det
administrative fundament i skolens drift. Vi arbejder intenst på, at UDDATA+ udvikles, så det er
intuitivt og enkelt for brugeren, lige meget om man er studerende, lærer, administrativ eller leder.
Konverteringen fra BrugerWEB til UDDATA+ er godt overstået for den første skole.
Tilbagemeldingerne har været overvejende positive, og mange nye ønsker til funktionalitet er blevet
identificeret. Næste konvertering er planlagt til den 21. april.
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Ledelseskonferencer og ”Guidet tour i UDDATA+”
Der har været stor opbakning til vores ledelseskonferencer, hvor vi startede med at indbyde til to
datoer. Vi måtte hurtigt udvide til fire datoer, hvor vi har haft besøg af 125 deltagere. På
konferencerne forsøgte vi at give indblik i den måde vi tænker et nyt studiesystem, og hvordan
udviklingen skrider fremad.
Ligeledes har der været stor opbakning til ”Guidet tour i UDDATA+”, hvor vi til dato har afholdt fire
konferencer med et samlet deltagerantal på 125. Vi har en mere på bedding med plads til i alt 32
deltagere, og der er kun en enkelt ledig plads tilbage.
På den guidede tour har vi været rundt om de enkelte dele i UDDATA+, og deltagerne har haft
mulighed for at vælge spor, så man kunne komme lidt dybere ned i nogle af de systemer, der
allerede nu kan bruges i UDDATA+. Der er blevet givet lidt tips og tricks, så dagligdagen optimeres.
Vi er utrolig glade for og stolte over den store interesse, der er for vores konferencer. Skulle du eller
andre på din skole have misset chancen for at deltage, så kontakt os.
Er der lyst til et besøg fra os, for at vi sammen kan få en dybere dialog om mulighederne for din
skole, kommer vi meget gerne. Så tag endelig kontakt til os.

Lidt om indholdet i de kommende nyhedsbreve
Vi vil løbende i nyhedsbreve orientere om udviklingen af UDDATA+. I næste nyhedsbrev vil du bl.a.
kunne læse seneste udvikling af lære/elev funktionalitet.
Med venlig hilsen
Kenneth Seerup Jørgensen
Direktør
kese@uddata.dk
Direkte: +45 7222 6122

www.UDDATA.dk
Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet hos UDDATA, eller du har deltaget i en konference om UDDATA+.
Ønsker du at afmelde eller ændre din tilmelding, kan du besvare denne mail.
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