- Hele vejen rundt
Dette nyhedsbrev beskriver emner i UDDATA+, som primært er interessant for uddannelsesledere og lærere.
Der er sket meget nyt i løbet af juli/august. Det vil vi gerne sikre os, at du er opmærksom på og fremadrettet får glæde af.
Rigtig god læsning.
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Plagiatkontrol via Urkund
1977 undervisere fra 11 forskellige skoler bruger Urkunds plagiatkontrol gennem UDDATA+.

Ved hjælp af få klik i afleveringsvinduet, tjekkes opgaverne hos Urkund og resultatet vises i vinduet.

- Hele vejen rundt

Undervisningsplan
Funktionen til at redigere/oprette nye forløb er flyttet ned under oversigten.

Filer (materialer) der er knyttet til et undervisningsforløb
Filer knyttet til et forløb angives som enten kernestof eller supplerende stof.
Som standard tilføjes filerne som supplerende stof. Man kan efterfølgende ændre det til kernestof. Funktionaliteten er
lavet for at man på undervisningsbeskrivelsen viser, hvilket materiale der henholdsvis er kernestof og supplerende stof.
Til hver af filerne, kan der desuden tilføjes en kommentar.

Genbrug af undervisningsforløb
Tidligere undervisningsforløb kan genbruges. Undervisningsforløb oprettet af kollegaer kan også kopieres og bruges i din
undervisning. Det gør det muligt, hurtigt og nemt at oprette flere undervisningsbeskrivelser, der indeholder lignende
forløb.
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Valg af læreplaner
Der kommer løbende nye lærerplaner fra ministeriet. Når der er mere end én lærerplan for et fag, kan man vælge hvilken
læreplan man vil benytte i sin undervisningsbeskrivelse.

Ressourcer
Ressourcemodulet er blevet gennemgået, optimeret og forbedret. Performance er også blevet væsentligt forbedret og
modulet loades meget hurtigere.
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Undermapper
Det er nu muligt at lave undermapper i så mange lag som man måtte have brug for. F.eks. som eksemplet "Dansk
litteratur" herunder:

Tilføje grupper
Det er blevet muligt at tilføje hold og afdelinger til "rum" og "depoter". Hvor det før kun var muligt at tilføje enkelte
personer, kan man nu vælge at tilføje flere hold til et "rum". Dette vil gøre det lettere at have flere hold tilknyttet et "rum"
eller oprette et "depot" til alle lærerne i en afdeling.
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Se tilknytninger
Det er muligt at se hvilke personer, der har adgang til et rum uafhængigt af ens rolle i rummet. Desuden fremgår det
hvem der er ejer af rummet.

Sygemeldinger
I sygemeldingsmodulet er det nu gjort mere synligt at man har en åben sygemelding.
Så snart man logger på UDDATA+, vil man blive mødt med en pop-up besked hvor man får muligheden for at raskmelde
sig.
Fremover vil der løbende blive indsat sygeskema for sygemeldte medarbejdere.
Ved at gøre det mere synligt at man er sygemeldt, er håbet at medarbejdere bliver bedre til at stoppe igangværende
sygemeldinger, når medarbejderen igen er på arbejde.

Fravær
En konkret elevs fravær kan ses grafisk. Som udgangspunkt viser grafen den periode som er valgt, dog kan der zoomes
længere ind på selve grafen.
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Elev stamdata
Menu punktet ”Elev” er ændret, så det nu er mere overskueligt og sådan at følsomme oplysninger kun vises hvis man
har særlige rettigheder.
Hvis du vil vide mere om UDDATA+ er du velkommen til at kontakte os.
Vi kan kontaktes på uddata@uddata.dk eller 7222 6101. Du kan også se mere om os på www.uddata.dk

