Nyhedsbrev ultimo september 2019
Styrkelse af organisationen
Siden sommerferien har vi haft travlt med implementeringen af de 27 nye FGU-institutioner, hvilket har
kostet mange kræfter hos os.
Vi har for nogle uger siden fået forstærkning fra IST’s kontor i Roskilde, idet Peter Ankerstjerne Brandt
hjælper os som intern projektleder.
Fra 1. oktober har vi ansat yderligere to konsulenter, der skal hjælpe i supporten og med kursusafholdelse.
Det drejer sig om Ida List, som kommer fra en FGU-skole, hvor hun har været underviser. På eud-fronten
har vi ansat Merete Glossing Poulsen, som bl.a. har arbejdet med amu og optagelsesproceduren.

Replanlægning af konverteringen
Vi ved, at Undervisningsministeriet (UVM) er i gang med at overveje, om der skal ske en udsættelse af
lukningen af EASY-A. Vi har tilkendegivet over for STIL, at vi gerne ser, at EASY-A holdes i drift i de første tre
måneder af 2020.
På baggrund af dette og på baggrund af vores udsættelse af konverteringen for september og oktober vil vi
justere den samlede implementeringsplan. Målet er, at I som skoler skal opleve den bedst mulige overgang.
Vi har over for UVM givet udtryk for, at en mulighed for at implementere i de første tre måneder af 2020 vil
lette implementeringen væsentligt.
Vi afventer derfor en udmelding fra UVM, inden vi fastlægger den endelige implementeringsplan sammen
med jer. Samtidig giver det rigtig god mening at vurdere, om der er grupperinger af skoler, der med fordel
kan konverteres i sammenhæng med hinanden. Det vil betyde, at understøttelsen og uddannelsen kan
planlægges og gennemføres mere hensigtsmæssigt for alle. I vil selvfølgelig blive tæt involveret i arbejdet.
Vi har fået flere ønsker om nye konverteringsdatoer og vil selvfølgelig i videst muligt omfang tage hensyn til
det i den nye plan, så vi kan tilrettelægge den bedst muligt i forhold til jeres skoler.
Indtil vi får besked fra UVM, arbejder vi ud fra den plan for konverteringen, som I kender. Dog med
undtagelse af, at de skoler, der skulle konvertere i september og oktober, nu planlægges til konvertering i
november og december.
Tak til alle jer, der udviser forståelse for den situation, vi er havnet i, med de gener, det giver jer.

Revisionsgodkendelse til Skolehjem og FGU CØSA-indberetning
Vi har nu fået en godkendelse fra STIL til både Skolehjem og CØSA-indberetninger for FGU. Det er endnu en
milepæl, at dette nu er på plads. Der udestår nogle andre integrationer, der skal på plads inden årsskiftet.
I denne uge bliver skolehjemsmodulet opdateret på alle præproduktionsmiljøer og i drift. Det er vi rigtig
glade for. De fejl og mangler, der bliver fundet i modulet, vil løbende blive rettet.

Der bliver ikke konverteret data fra den enkelte skole over i skolehjemsmodulet i UDDATA+, så I skal selv
sætte elever på skolehjem for at kunne bruge og udforske funktionerne. Skolernes data i EASY-A vedr.
skolehjem overføres heller ikke ved den endelige konvertering til UDDATA+.

Indberetninger om skoleophold til AUB
Vi har gennemført de første indberetninger af oplysninger om skoleophold til AUB (Arbejdsmarkedets
Uddannelsesbidrag) for EUC Syd, og det er gået helt problemfrit. Alle data er konverteret, præcis som de
skal.

AMU-modulet i UDDATA+ er stadig under udvikling
Vi arbejder på koblingen til Efteruddannelse.dk og færdiggørelsen af AMU-modulet i UDDATA+. Der sker
løbende fremskridt.
EUC Syd tager løbende de nye funktioner i drift, efterhånden som de udvikles. Vi har tilført flere ressourcer
til at færdiggøre AMU-modulet, fordi vi synes, det er meget vigtigt, at modulet kører godt, inden flere
skoler sættes i drift.

Rettelser af fejl og mangler
Når man tager et nyt system i brug, vil der altid være fejl og mangler, som opdages efterhånden, som de
enkelte dele tages i brug. Når vi løser en fejl i UDDATA+ for EUC Syd, FGU-institutionerne eller i præproduktionsmiljøet, gavner det alle skoler i UDDATA+. Vi tror derfor på, at det er den rigtige løsning at
bruge ressourcer på at rette disse fejl, inden flere skoler sættes i drift.
Vi er ved at skabe fornyet overblik over processen, og dette vil vi snart dele med jer.
Som eksempler på rettede fejl kan nævnes:
•
•
•
•

Redigering af aktivitetsplaceringer og lokale skolefag har givet fejl, men er nu rettet
Redigering af indhold i undervisningsplanen er rettet
Anmodning om ophold i skolehjem kører nu uden fejl
Det er nu muligt at trække CSV-filer med lister over elever og medarbejdere, afgrænset på
uddannelser, afdelinger og dato.

Derudover arbejder vi lige nu – ud over AMU-modulet – med at få indberetninger til at køre og med at få
bevismodulet gjort helt færdigt.

Nyt om API
Vi har nu frigivet version 0.6.0 af API’et, og i den forbindelse har vi gjort det nemmere at få nyheder om
API-ændringer. I kan fremover finde alle nyheder om API’et her: https://info.uddataplus.dk/category/api/
Her finder I også de forskellige links til hver version.

Den 15. oktober 2019 lukker vi for de gamle versioner 0.5 og 0.4 af API’et. Inden da skal du have ændret
dine endpoints til at kalde en nyere version. Er du i tvivl om, hvad det betyder for dig, så tag endelig
kontakt til os på ist-uddata-api@ist.com.
Der er desuden et RSS-feed, som automatisk opdateres med hver ændring. Du kan tilgå det her:
https://info.uddataplus.dk/category/api/feed

Drejebogen opdateres
Vi har opdateret drejebogen og lagt en fornyet udgave i Microsoft Teams. Drejebogen er et værktøj i
implementeringen, som hele tiden udbygges. Det betyder også, at vi vil lære af de erfaringer, vi allerede har
gjort os, så alle får glæde af dem.

