29. september 2016

Nyt i

siden 20. maj:
Skemaudskrifter for lærere:
Nu er der lavet to skemaudskrifter og en fraværsprotokol med få bestillingsparametre, så
lærerne kan bestille deres eget skema uden at skulle lære en masse om Bestillinger.
Udskrifterne er:

Z571 Holdskema
Z572 Lærerskema
Z602 Fraværsskema L
For at få adgang til udskrifterne skal man tildeles brugerrettigheden ”Z-LærerSkema”.
Status 29/9 2016: Vi arbejder på at lave en løsning, hvor lærerne ikke behøver blive oprettet
som EASY_oracle brugere. Indtil da skal det gøres, uden at læreren dog behøver kende sit
EASY-login.

Følg udviklingen og få overblikket over karakter-udskrifter.
Vi har dannet et overblik over de Z-udskrifter, der henter karakterer. Tillige vil udviklingen og
ønskerne indenfor området blive beskrevet nederst på siden.

Følg udviklingen og få overblikket Handleplan for øget Gennemførelse
(HPØG), dvs vores udskrifter vedrørende Mål 2 og Mål 3-indikatorer.
Der er nu lavet en ”dosmerseddel”, der følger op på de ønsker, der er kommet for dagen ved
seneste ESB netværksmøde (og sidenhen) på området.

Elevstatistikken Z429 er endelig klar.
Z429 er afløseren for Z427 og Z428, nu med afgangsårsager der er tilrettet efter reformen
ligesom Z425 blev det i foråret. Den er vigtig af flere årsager: Dels kan den skelne mellem
SOSU-skolernes assistent- og hjælperuddannelser og har andre kolonner relevante for SOSU.
Dels er det den første udskrift med samme definition af afslutning og nystart på uddannelser
som Z425, som kan tage udgangspunkt i en gruppe aktive elever.
At udskriften er tilrettet SOSU-skoler, forhindrer ikke andre skoler i at have gavn af den.
Det er muligt at afgrænse, om udskriften skal vise optag af elever (som Z425 og Z428) eller en
gruppe af aktive elever (som Z427).

Nye udskrifter:
Z8052 – Årselever AMU
Z8053 – Årselever Åben udd
Nu er serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8051) udvidet med AMU og Åben
uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z394 (AMU) og
Z329/Z355 (ÅU). Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i AMU eller ÅU-regi,
såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er
ens. De særlige AMU/ÅU-kolonner med fag og holdnavn er placeret til sidst. I kolonnen

”Skoleforløb” står der hhv ”AMU” eller ”Åben uddannelse”, så linjerne er markeret, hvis man
lægger data fra flere Z805x udtræk sammen.

Z8076 - Hovedforløbsstarter
Udskriften er målrettet ”Handleplan for øget gennemførelse”, specifikt indikator 2.3, hvor man
vil se, om de har afbrudt inden 3 måneder efter starten.
Se også de andre udskrifter, til hjælp for Mål2 og Mål3 indikatorer.

Z8078 – Nye elever og Talentspor
Udskriften er målrettet ”Handleplan for øget gennemførelse”, specifikt indikator 3.4, hvor man
kigger på elever, der er tilgået uddannelsen i en periode, og ser på, om de følger talentspor.
Udskriften benytter samme definition af uddannelsesstart som Z8022, dvs. elevens totale
debut på uddannelsen anvendes. Kun elever med elevtype vises, da det er forekomsten af et
T, der afgører, om eleven følger talentspor. Brug Z8047 for at se, om nogen elever mangler at
få påsat elevtype.

Z8083 – Karakterudskrift 3
Denne udskrift tager udgangspunkt i de elever, der er startet på en holdplacering i
afgrænsningsperioden.

Z8084 - Løfteevne Dansk og Matematik
Udskrift, der viser elevernes grundfagskarakterer (eksamens- og standpunktskarakterer) samt
evt. godskrivninger – dette holdt op imod elevernes dansk- og matematikkarakterer, som de
har dokumenteret ved optagelse på uddannelsen.

Z8085 - Startende forløbsgrupper
Viser hvilke forløbsgrupper, der starter i en periode, og hvor mange elever, der var
skoleforløbsplaceret fra førstedagen. Ikke at forveksle med Z8087 der viser en anden
population af forløbsgrupper, og alle underliggende skoleforløbs elever.

Z8086 - Fravær
Fraværsstatistikken regner i decimaltimer i stedet for skemabegivenheder, som Z613 og Z614.
Den er på flere måder mere regnearksvenlig end de andre fraværsudskrifter.

Z8087 Forløbsgrupper
Viser hvilke forløbsgrupper, der overlapper med afgrænsningsperioden periode og viser
elevantal på de underliggende skoleforløb. Ikke at forveksle med Z8085 der viser startende
forløbsgrupper.

Z8088 – Udlån af medarbejdere
Man kan for en periode (og for et ansvar) se, hvilke medarbejdere der er udlånt til/fra et
ansvar. Medarbejderen regnes for at tilhøre øse-ansvaret fra sls-oplysningerne, og udskriften
viser de skemabegivenheder, der er tilknyttet aktiviteter på andre ansvarsområder.

Z8089 – VTU aftaler
For elever, der afslutter et skoleophold i en periode, vises elevens sidste aftale, men
kontaktoplysninger etc til virksomheds-tilfredsheds-undersøgelser.

Z8090 – Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio
Viser skemabegivenheder med antal hold, lokaler, lærere og elevtal.

Ændringer:
Z079 og andre holdudskrifter med værgeoplysninger

For elever under 18 eller umyndiggjorte vil værgeadresse/-tlf/-email altid dukke op i
flettefiler/CSV. For pdf-udskrifter respekteres det stadig, om personen har ønsket at få
væregeadresser med på udskrifter (reklamebeskyttelse).

Z251 Karakterudskrift 2
Nu kan godskrivninger også vises som gråmarkeringer i Z251, ikke kun Z250. Bindestregen er
fjernet, da den overskrev eventuelle karakterer på godskrevne/fritagede fag.

Z325 Årselevliste 1 D - Fuldtidsudd.
Den lidt specielle afgrænsning periodeinddel findes nu også på denne variant af
årselevlisterne. Vi minder om at valgmulighederne er:
 I for at lægge alt bidrag på indberetnings-/tælledatoen.
 N fordeler bidraget ligeligt på alle skoleforløbets skolekalenderdage.
 J er en lidt underlig blanding af I og N. Vis kun bidraget, der har tælledag indenfor
afgrænsningsdatoerne, og fordel så bidraget, men kun blandt de kalenderdage, der
ligger mellem afgrænsningsdatoerne.

Z348 Varighedsuafhængige tilskud




Nu kan man sige J til at medtage skoleperiode, mens projektområdet altid kommer
med.
Skoleperioden erstatter kolonnen med uddannelsesnummer, hvis den medtages.
Man kan også vælge at medtage uddannelsesbetegnelsen

Z425 Afgangsårsager (optag)



CSV-versionen er mere excel-venlig: Den tomme slutkolonne og den tomme slutlinje
er fjernet, og CPR-nummerets foranstillede 0 bevares nu.
Folkeskolebaggrunden medtages, når man vælger at medtage kommune (og også
detaljer).

Z630 Aktivitetsliste CSV
Ny afgrænsning: Medtag uddannelse. Bemærk, at der så kan komme mere end én linje pr
aktivitet. Det samme gjaldt ”Medtag skolefag”, og vælger man J til begge dele, gælder
sammentællingen pr skolefag pr uddannelse ikke. Alle elever regnes for at tage alle fag – men
antallet af elever pr uddannelse pr aktivitet er korrekt.

Z800 Læresteder-liste
Medtager nu Pnummer og CVR.

Z809 Karaktergennemsnit på termin



Havde før en linje pr bevis, nu kan man medtage detaillinjer og få en linje pr evt
delkarakter på beviset.
Kravene om at hovedbevisets skala og gennemsnit skal være udfyldt, er frafaldet.

Z830 Praktikplads og elevplanlogin
Nu medtages UNI-login og –password. Passwordet vises dog kun hvis eleven ikke har ændret
på startpasswordet.

Z831 Karaktergennemsnit og elevantal 2



Nu medtages fagets betegnelse.
Karaktertype feltet kan efterlades tomt, hvorved alle karaktertyper medtages.

Z8029 EUD karakterer fra beviser






Gymnasiale karakterer med skabelonstypen FU7 medtages nu også (faktisk findes
der ikke FU7-karakterer på EUD)
Udskriften er udvidet med HHX (de relevante kolonne-overskrifter hedder nu noget
med ”HX” som en fællesbetegnelse for HTX og HHX)
Elevnavn medtages
EUD-Ansvarsområde medtages.

Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2
Projektområde (på aktiviteten) og elevtype (på karakterens offentliggørelsesdato) er med.

Z8030 Alle elevernes skoleforløb



Forbedret formatering til CSV, og nye kolonner: Fødselsdato, elevtype,
CØSA/betegn., samt GH (GF1/GF2/HF).
Desuden medtages nu elevens afgangsdato (udskriften medtager ikke
afgangshistorik, så kun den seneste aktuelle afgang på eleven på uddannelsen er
med)

Z8033 AMU-overblik
Medtager nu CØSA-formålet fra UVM-faget.

Z8040 Elevers TMK historik
Feltet CØSA har nu fået den mere korrekte titel Uddannelse.

Z8048 Elevtyper 2





Feltet ”FØRSTE_FÆRTA_EFTER_SKOLEFORLØB” viser den første indberetningsdato
på et FÆRTA tilskud givet på eleven på uddannelsen efter det enkelte skoleforløbs
slutdato.
DS_NUMMER-feltet viser skoleforløbets UVM-afdeling.
Medtager nu AFTA_GODKENDELSESDATO, som er den tidligste godkendelsesdato
for aftaler på eleven på uddannelsen. Det skulle gerne kunne sige noget om, hvornår
en evt. hovedforløbsaftale er indgået.
Afgangsårsagsbetegnelsen medtages nu også.

Z8050 Årselever Fuldtid
ØSE-ansvaret fra skoleforløbs-konto-strengen kan nu medtages.

Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder
 Medtager nu arbejdstidskoden (hvis detaljer medtages)
 Medarbejder-afdeling og ansvar er også med (uanset om detaljer vælges eller ej)
Z8058 FTU-ansøgninger



Medtager nu studieretning og begrundelse.
Medtager nu danske og matematik-karakterer fra folkeskolen.

Z8064 Afgåede elevers skæbne
Kan nu afgrænses på centrale afgangskoder.

Z8065 Holdelever med email (til Dansk Førstehjælps-Råds beviser)
Er ikke ændret, men vejledningen til, hvordan udskriften bliver til noget, man kan indsende til
DFR, er opdateret. Følg linket her.

Z8066 - Holdelever med fremtidige hold




Udtrækket var tiltænkt at sende til læresteder, så kun elever med aktuelle læresteder
kom med. Nu vises alle holdets elever, og så deres eventuelle aktuelle arbejdsgiver.
Det sorteres nu på CPR-nummer, selvom dette ikke vises.

Z8070 GF1 til GF2 overgange



Har nu en status kolonne, som viser elevens status efter 3 måneder, ud fra
definitionen i uddannelsesstatistik.dk
Afgangsårsagsbetegnelse medtages

Z8071 GF2 til HF overgange





Nu tæller aftaler fra før en evt. historisk ”fuldført grundforløb”-afgang ikke med (årsag
32 og 50) og heller ikke hvis der ligger en FÆRTA inden aftalen slutter.
En ny kolonne ”FÆRTA” finder indberetningsdatoen for færdiggørelsestaksameter på
GF2.
Indikator 2.2-kolonnen følger nu definitionen fra uddannelsesstatistik.dk.
GF2-uddannelsesbetegnelsen er nu med

Z8072 6 måneder efter fuldført grundforløb



Godkendelsesdato-kolonne viser den tidligste godkendelsesdato for de aftaler, der
hører til eleven. I status-kolonnen indgår den i overvejelsen som dato for indgåelse af
hovedforløbsaftalen.
Det sidste GF2-skoleforløb vises nu.

Z8073 Elever med fag over obligatorisk niveau
Viser nu det skoleforløb, faget er taget på og angiver, om det var på grundforløb eller
hovedforløb.

Z8074 Elever med fag på ekspertniveau



CPR/Navn kolonnerne er rykket yderst til venstre, så outputtet er bedre egnet til
opslag på cpr.
Viser nu det skoleforløb, faget er taget på og angiver, om det var på grundforløb eller
hovedforløb.

Z8080 Lærer-Elev-ratio




Nu fraregnes stjernelærere (initialer startende med * og #).
Man kan afgrænse på Ansvar (aktivitetsafdelingens).
Man kan vælge at rense udskriften for dublerede data helt ved at vælge J til ”Fjern
dubletter”. De kan stamme fra, at der er flere hold i samme begivenhed fra flere
afdelinger eller ansvar. Derfor vil et J gøre, at afdelingskolonne bliver tom, og at
aktivitetsafgrænsningen bliver uvirksom. Blander man ikke afdelinger og ansvar på
den måde, kan man roligt vælge N i denne afgrænsning.

Z8082 Medarbejder data 2 (uden opg.periode)




Meda_id er en unik nøgle på medarbejderen, og medtages nu.
Personalekategori-betegnelsen medtages.
Ny afgrænsning: Medtag detail. Ved J vises kolonnerne som hidtil, ved N reduceres
kolonneantallet til at matche Z8062 i både antal og overskriftsnavne.

Z8104 Kommende kursusstarter
Ny afgrænsning: Medtag detail medtager skolefag/-betegnelse og FKB.

Fejlrettelser:

Udtræk med aftaler havde slettede aftaler med
Nogle af vores aftale-udskrifter fraregnede aftaler, der havde koden ”slettet”. Men ikke alle.
Dette er nu gennemført i: S0053, Z800, Z801, Z8046, Z8048, Z8061, Z8066, Z8071, Z8072,
Z8076, Z8089 og Z841.

Rettelse af en afgrænsning:
Aktiviteter (+) kiggede efter matchende skoleforløb, men i udskrifterne har det man tastede
været holdt op imod aktivitetsnavne. Det gælder udskrifterne: (Z369, Z394, Z420, Z423, Z424,
Z610, Z613, Z614, Z615, Z750, Z8004, Z840). Det har således ikke skabt fejloutput, men må
have undret dem, der forsøgte.

Z079, ZZ093, Z495 Værge nummer 2
Værge2’s efternavn er ikke kommet med ud før nu.

Z120 Elever på hold - med fotonummer
Tomt CSV-output gav anledning til fejl.

Z250 og Z251 Karakterudskrift
En overgang har meritter ikke været synlige i csv filer. Det er de nu, som karakteren ”-”. Man
kan dog ikke se at en merit, givet som talkarakter, er en merit i CSV filen. I HTML og PDF
output er alle meritter med grå baggrund.
Når man medtog meritter uden at medtage evalueringsformer uden karakterer, kunne der
komme for mange meritmarkeringer (grå baggrund i pdf/html, bindestreg i csv)

Z369 Aktivitets-timeliste
Ved valget ”Medtag tomme”, kunne der ende et nul i elevantalskolonnen, hvor der faktisk var
elever på holdet.

Z423 Afgangsårsag
Medtag Elevtype-afgrænsningen virkede ikke.

Z8052 Årselever AMU
Dublering af data gav alt for stort ÅE-bidrag indtil fejlen blev rettet (31/5 2016).

Z8073 Elever med fag over obligatorisk niveau
Elevernes fulgte fag blev overført på tværs af uddannelser, så hvis eleven havde flere
uddannelser i perioden, kunne der komme for mange linjer med.

Z8082 Medarbejder data 2 (uden opg.periode)
Datoafgrænsningen var uvirksom indtil 23/5 2016.

Med venlig hilsen
UDDATA
Tlf. 72 22 61 01
uddata@uddata.dk

