Nyhedsbrev fra IST UDDATA oktober 2019
Ny plan for overgangen fra EASY-A �l UDDATA+
Som I ved, har ministeren udsat lukningen af EASY-A �l udgangen af juli 2020. Det giver os gode muligheder
for at fokusere på at levere en endnu bedre kvalitet i UDDATA+ og komme i mål med flere moduler og
funk�oner, inden vi sæ�er flere skoler i dri�.
Det vil vi gerne beny�e os af. Vi har derfor beslu�et at vente �l medio januar, inden vi konverterer de
næste skoler over �l UDDATA+.
Vi beklager over for de af jer, der har sat alt ind på at komme langt med planlægningen af konverteringen
her i e�eråret. Vi er overbeviste om, at en kvalitetssikring af UDDATA+ vil komme os alle �l gode i den
sidste ende, og jeres arbejde hid�l er på ingen måde spildt.

Ny konverteringsplan
Vi er ved at lave en ny �dsplan, som indebærer, at vi ikke konverterer flere skoler �l UDDATA+ i 2019 af de
ovennævnte årsager.
Vi har fået ønsker om nye konverteringsdatoer fra mange af jer, og vil vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at
imødekomme jeres ønsker.
Det ligger os meget på sinde at skabe de bedste be�ngelser for at kunne understø�e skolerne så godt som
muligt på overgangs�dspunktet. Vi lægger derfor vægt på at konvertere skoler, som geografisk ligger tæt
på hinanden, og som ligner hinanden, nogenlunde sam�dig. Det vil nemlig betyde, at vi kan planlægge
implementeringsunderstø�elsen og kurser rundt i landet med få skoler ad gangen og dermed i højere grad
�lpasse understø�elsen �l de enkelte skoler.
Det betyder også, at vi muligvis vil foreslå andre datoer end dem, I har ønsket for jeres skole. I så fald vil vi
selvfølgelig gå i dialog med jer, så vi finder et �dspunkt og en sammenhæng, der kan passe både jer og os.
På baggrund af den nye konverteringsplan aflyser vi nu de kurser, der er planlagt og udbudt i 2019. Alle
�lmeldte deltagere vil få besked om aflysningen via mail.

Masterplan for understø�else af den enkelte skole i overgangsfasen
For den enkelte skole vil vi �lstræbe en plan, som indeholder følgende elementer:
•

Skypemøde før overgangs�dspunktet: Her orienterer vi skolen om status på UDDATA+ og
eventuelle kendte fejl, som I på skolen skal arbejde udenom. Der kan være �ng, I skal være
opmærksomme på i forhold �l prøveplanlægning og XPRS-flow, eller der kan være �ng i forhold �l
IMS eller optagelse, som skal have en særlig opmærksomhed.

•

Workshop med 3-5 skoler 2-5 dage e�er overgangen: De skoler, der konverterer om �rsdagen, vil vi
samle �l en workshop torsdag eller fredag. På samme måde samler vi skoler, der konverterer om
fredagen, �l en workshop �rsdag eller onsdag i ugen e�er. Skolerne får mulighed for at sende
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særlige opmærksomhedspunkter ind �l os inden workshoppen, så vi kan målre�e workshoppen �l
det aktuelle behov. Vi �lstræber at a�olde disse workshops hos jer på skolerne, så I undgår
transporten. Ved kun at samle max 5 skoler ad gangen bliver der også mulighed for at gå lidt i
dybden med de enkelte elementer.
Med ovenstående model vil vi bedre kunne honorere mange skolers ønske om at kunne deltage i
workshops med flere medarbejdere end �dligere meldt ud.
•

Kurser a�oldes løbende: Sideløbende med disse workshops planlægger vi at udbyde kurser
og/eller webinarer i bl.a.
o Elevadministra�on
o AMU-administra�on
o Medarbejderhåndtering
o Skolehjem-administra�on
o Re�ghedsopsætning.

Nye data i præproduk�on
Nogle af jer har e�erspurgt nye data i jeres præproduk�onsmiljø. Det vil vi gerne imødekomme i den
udstrækning, vi har mulighed for det.
Hver gang en skole skal konverteres (få nye data i præproduk�onsmiljøet), koster det ressourcer hos os. Vi
skal derfor prioritere, om vi bruger vores kræ�er på at give nye præproduk�onsmiljøer �l mange skoler,
eller på at udvikle og finpudse UDDATA+. Vi har beslu�et ikke at give nye præproduk�onsmiljøer �l alle
skoler, men kun �l nogle af de skoler, der fx har fået præproduk�onsmiljø meget �dligt i forløbet, eller har
andre væsentlige begrundelser.

Lidt nyt fra IST
For at sikre flere kræ�er på opgaverne har vi styrket vores organisa�on med flere personaleressourcer, og
vi kommer �l at udvide yderligere. Sam�dig har vi lavet nogle organisatoriske ændringer, som vil styrke
udviklings- og support- samt konsulent-kapaciteten.
I løbet af de sidste uger har vi:
• rekru�eret to nye medarbejdere �l konsulent- og supportafdelingen – begge er startet og er godt i
gang
• �lført ressourcer fra andre afdelinger i IST (to svenske kolleger + en projektleder fra vores afdeling
i Roskilde)
• overført to medarbejdere fra konsulent- og supportafdelingen �l udviklingsafdelingen
• udnævnt en ny Product Owner på AMU samt koblet tre yderligere medarbejdere på AMUopgaven
• organiseret os med to koordinatorer i Support- og Konsulentafdelingen
• indgået a�ale med et rekru�eringsbureau �l at hjælpe os med at rekru�ere to nye udviklere
snarest muligt.

Netværksgruppe
Vi er utroligt glade for, at en række dyg�ge nøglemedarbejdere fra TEC, AMU Nord, College360, EUC
Syd, Dalum Landbrugsskole og SOSU H har valgt at indgå i en netværksgruppe, som samarbejder tæt
om
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udvikling og test af moduler og funk�oner i UDDATA+. Denne netværksgruppe kan sammen med os sikre
fremdri� �l fælles gavn.
Vi vil i de næste nyhedsbreve orientere om gruppens arbejde og fremdri�.

Roadmap for oktober-november-december
I e�eråret bruger vi ressourcer på at færdiggøre og teste, at alt fungerer op�malt i UDDATA+. Det gælder
en række helt centrale funk�oner, indberetninger og integra�oner:

Funk�oner
Bevismodulet færdiggøres
UDDATA+ indeholder et bevismodul, der bl.a. omfa�er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjælp �l overholdelse af gældende myndighedskrav i beviser og dokumenta�on
Adgang �l målre�ede skabeloner �l enkelt og hur�gt at danne beviser og dokumenta�on
Tilretning af programmer ved ændringer, fx EUD-reformen og gymnasiereformen
Ved afslu�et EUD grundforløb overføres kvalifika�onerne �l EASY-P
Mulighed for at udskrive engelsk kopi af beviser
Bevissimulering og beståelsestjek
Kommunika�on med eksamensdatabasen
Hur�g og kvalificeret hjælp fra supporten.

Navision Stat integra�onen etableres
UDDATA+ har integra�on �l Navision Stat, hvilket betyder, at skolerne i AMU-modulet kan gennemføre
opfølgning på - og opkrævning af deltagerbetaling for AMU-kursister. UDDATA+ vil senere også kunne
understø�e løn- og omkostningsfordeling.
Eksamensplanlægning og XPRS færdiggøres
I UDDATA+ udveksles oplysninger vedrørende prøve- og eksamensadministra�on �l XPRS. Udvekslingen
omfa�er AVU, FVU, uddannelser og undervisning under GYM samt EUX under EUD.
Brobygning.dk finpudses
UDDATA+ henter hold og �lmeldinger fra brobygning.net �l UDDATA+ og arbejder også hen mod, at
integra�onen kan håndtere indberetning og udlæsning af fravær.
AMU-modulet klargøres
E�eruddannelse er et modul i UDDATA+. I korte træk opre�es et AMU-hold, hvor�l der �lkny�es relevante
oplysninger som holdstart, �lskudsmærkekombina�oner (TMK), AMU-mål m.v.
E�er opre�else kan holdet indbere�es �l e�eruddannelse.dk, hvor kursister kan �lmelde sig det ønskede
kursus. Derudover skemalægges holdet i UDDATA+, således at underviserne kan registrere �lstededage.
Oplysningerne om �lstededagene sendes �l e�eruddannelse.dk, da de danner grundlag for kursistens VEUgodtgørelse.
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Udskri�er startes op (Z-udskri�er)
Skolen kan i UDDATA+ trække sine data ud i udskri�er/rapporter �l forskellige formål. UDDATA+ indeholder
er en række forskellige muligheder for udskri�er. Der vil fortsat være behov for at trække
udskri�smuligheder (Z-udskri�er), og derfor vil det også fremadre�et være muligt. Vi har udviklet de første
udskri�er og vil udvikle videre ud fra e�erspørgsel fra skolerne.

Indberetninger
CØSA ak�vitetsindberetning kvalitetssikres
UDDATA+ indbere�er elever og sikrer, at eleverne er korrekt henført �l uddannelse og ak�vitet inden den
kvartalsvise optælling. Optællingen sker i overensstemmelse med instrukser og øvrige krav. Optællingen er
afgørende for alle skolens forskellige �lskud.
Indberetning �l US2000 og UUDB finpudses
Med UDDATA+ kan skolen indbere�e oplysninger om elevernes og kursisternes uddannelses- og
studieak�viteter �l SU-udbetalingssystemet US2000 �l brug for behandlingen af SU-ansøgninger. UDDATA+
skal understø�e indberetning af uddannelses- og studieak�viteter for disse uddannelser og denne
undervisning, hvis de er omfa�et af systemet.

Integra�oner
Koblingen �l Ungedatabasen skal fungere op�malt
UDDATA+ indbere�er oplysninger om den unges uddannelsesak�viteter �l Ungedatabasen, som giver et
samlet overblik over den unges uddannelses- og beskæ�igelsesstatus. Indberetningen omfa�er alle unge
for alle de relevante uddannelser.
UDDATA+ henter valideringer og adviseringer fra andre aktører om den unge, som er relevante for skolens
vejledere.
Koblingen Mellem AMU-modulet og e�eruddannelse.dk skal fungere op�malt
Integra�onen fra UDDATA+ �l E�eruddannelse.dk har flere formål; indberetning af hold og holdoplysninger
samt ins�tu�onsmæssige stamoplysninger og udveksling af �lmeldinger, kursistoplysninger og �lstededage.
Integra�onen �l Datavarehus skal fungere op�malt
UDDATA+ har integra�on �l Datavarehuset. Det giver skolerne mulighed for at indbere�e oplysninger om
de enkelte elevers uddannelsesforløb, studieretning, klassetrin og aflagte eksaminer �l brug for
uddannelsessta�s�k �l præsenta�on i Datavarehuset og �l Danmarks Sta�s�k på de krævede �dspunkter.
Indberetningen sker �l Styrelsen for It og Læring, som validerer og kvalitetssikrer data, inden de anvendes.
Fuld�dsuddannelserne, enkel�agsundervisning og kurser har separate grænseflader �l
sta�s�kindberetning.

Øvrige opgaver i den kommende �d
Ovenstående opgaver har højeste prioritet i den kommende �d, da det er helt afgørende, at de
grundlæggende integra�oner er på plads. Vi er godt i gang med de�e.
Derudover fokuserer vi på:
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IST UDDATA API udbygges løbende
UDDATA+ uds�ller allerede i dag mange af skolens data e�er konkret skri�lig a�ale med den enkelte skole.
Det kan fx dreje sig om oplysninger om elever, medarbejdere, skema m.m. Data kan uds�lles �l brug for
skolen selv eller �l en af skolens 3. partsleverandører.
Forbedringer �l de forskellige eksisterende moduler i UDDATA+
• Arbejds�ds-modulet
• Skolehjems-modulet
• Optagelses-modulet
• Forsiden og login-processen strømlines
• Upload af fotos af elever samt medarbejdere
• UDDATA+ App
• Gennemgang af brug af betegnelser og terminologi
• Opstramning af placering af funk�oner og knapper
• Forløbsplaner.
Automa�sering og kvalitetssikring generelt
Nye integra�oner udmeldt fra STIL m.fl.
- Prak�kpladsen.dk �l indberetning af fravær fra EUD-elever, HTX og HHX
- AMU-bevis-databasen
- EGU Bonusportal for FGU’erne
- FGU’ernes udslusningstaxameter.
Der er desuden en række øvrige opgaver i kø:
- Det såkaldte ”Lek�onsregnskab”
- ÅU
- VUC
- EDUP
- App �l at registrere fravær.

Som I kan se, er vi i fuld gang med hele �den at kvalitetssikre og forbedre UDDATA+, og vi sæ�er fortsat
stor pris på den gode samarbejdsvilje fra jer alle.
Vi glæder os �l at give jer mere informa�on om status på UDDATA+ i næste nyhedsbrev.
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