- Hele vejen rundt

Nyhedsbrev, september 2016

UDDATA+ Fremtidens Studiesystem
UDDATA+ vil som færdigt studiesystem dække alle uddannelser bl.a. EUD, gymnasiale uddannelser,
efteruddannelse mv. I dette nyhedsbrev, vil der være en status på, hvor vi er netop nu.

Nye produkter og tilretning af eksisterende produkter
Undervisningsplan - giver mulighed for at lave undervisningsforløb til elever og lærere. Eleverne får
et overblik over, hvilke emner de skal igennem og i hvilke perioder. Læreren får her en unik mulighed
for at planlægge undervisningen og samtidig overholde de officielle krav til undervisningen.
Undervisningsplan gør det muligt at bruge ministeriets faglige mål og kernestof direkte på de enkelte
fag.
Opgavemodul - hvor læreren kan give eleverne opgaver, modtage opgaveløsninger, rette, give
feedback og karakterer.
Ressourcemodul - hvor lærere kan uploade materialer, så de kan deles med andre lærere, elever på
hold eller konkrete personer.

Arbejdstid - Det er nu muligt for en leder at se sine medarbejderes ferieregnskab, og der kan trækkes
en CSV fil med et samlet ferieregnskab for hele afdelingen. Denne mulighed kræver, at der registreres
ferie/særlig feriedag med funktionen særligt skema.
Skema - Der kan nu byttes/flyttes skema samt rettes lærer og/eller lokale på én skemabegivenhed i
skemaet under UDDATA+. Denne mulighed kræver, at der fraværsregistreres igennem UDDATA+.
Fraværsregistrering - Der kan nu sendes mail til elevens mester eller værge samt SMS til elever, som
er udeblevet uden årsag. Denne mulighed kræver, at der fraværsregistreres igennem UDDATA+.
Timeplan - et redskab til fordeling og overblik over lærerressourcer.

Følg med når vi kommer med nye produkter og tilretninger af eksisterende produkter på
info.uddataplus.dk

Bevismodul
I forbindelse med bevissimulering for gymnasiale elever, er det blevet muligt for alle elever at se
karakterer i UDDATA+. Desværre var der ikke mange skoler, der fik åbnet for denne nye facilitet. Vi
håber på, at flere vil gøre brug af denne mulighed.
På nuværende tidspunkt er vi gået i gang med det store arbejde, at få designet og programmeret
skolebeviser til erhvervsuddannelserne efter reformen.

Kursuscenter
Der har været forespørgsel på, om konferencen ”Guidet tour i UDDATA+” bliver udbudt igen.
Vi har rigtig travlt med at udvikle UDDATA+, så vi har besluttet, at vi ikke lige pt. vil udbyde denne
konference. Vi har i stedet valgt at udbyde andre kurser/konferencer i UDDATA+. Vi håber, at vi på
den måde vil kunne give jer mulighed for, at blive bedre til at se alle de muligheder UDDATA+ kan
tilbyde.
Hvis der er flere skoler der ønsker en gentagelse af ”Guidet tour”, vil vi selvfølgelig udbyde dem igen.
Der afholdes stadig kurser i EASY-A og EASY-P. Vi håber at kunne fortsætte med at udbyde disse
kurser til behovet ikke længere er eksisterende.

Tidsplan for udviklingen af UDDATA+, andet halvår 2016
Mange skoler er her efter sommerferien gået i gang med at bruge de nye faciliteter i UDDATA+. Det
glæder vi os meget over. Vi har tilrettet og udbygget funktionaliteten i forhold til de mange gode og
konstruktive input vi har fået. Vi prioriterer løbende i ønskerne og forsøger at sætte ind, der hvor der er
flest ens ønsker. De nye tiltag sættes løbende i drift, så de hurtigst muligt kan anvendes og være til gavn
for brugerne.
Vi arbejder med modellen for, at oplyse om de tiltag som løbende kommer til. Det er en proces, vi ikke er
helt i mål med, men vi skal nok finde en god vej, så vi får det rigtige/relevante ud. Vi vil gerne undgå en
situation, hvor det bliver en strøm af informationer, som ingen forholder sig til. Vi er rigtig glade for de
mange input og den dialog, som vi har med skolerne. Vi er overbevist om, at det er den bedste måde at få
det optimale system, der kan understøtte de mange processer på en skole.
Vi udvikler et samlet system, der indeholder de mange forskellige uddannelser, som en erhvervsskole
indeholder.
Nedenfor kan du se en række af de væsentlige udviklingsområder som vi arbejder med lige nu, og hvad vi
hen over efteråret vil gå i gang med.

Fun facts - bestilling nummer 1 million
Fredag den 24. juni bestilte Tenna Kystol fra Syddansk Erhvervsskole udskriften U160
”Grundforløbsbeviser-del 2”. Det specielle var, at hendes bestilling fik jobnummer 1.000.000. For at
fejre denne begivenhed, tog Jes Barkler på besøg hos Tenna på Syddansk Erhvervsskole med en
’kagekone’, tirsdag den 9. august.

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.

