Data fra UDDATA til Navision – grundlag for skoleydelse
Onsdag d. 20. november er de nye ændringer lagt i drift i UDDATA+ og Agidon.
Såfremt alt er korrekt udfyldt i UDDATA, vil man kunne hente data for en given periode, og fravær fra
samme eller anden periode. Der vil så for hver aktiv dag for en elev blive anført 7,4 timer frem til evt.
afgangsdato. Hvis eleven har fravær af kategorien ”ikke godkendt” (U eller ”for sent”), vil det blive trukket
fra lønnen.
Nedenfor vil I få flere præcise detaljer om, hvad der skal tastes i UDDATA og hvordan det lægger sig i
Lessor/navision .
Udover tastning i UDDATA+ er det afgørende, at institutionerne har sat den rette matrix op i
Lessor/navision og lavet den korrekte mapping.

Tastet i UDDATA

Lessor/Navision

Navn
Adresse
Mail
Telefonnummer
Ydelsesgrundlag påføres i UDDATA+
Eleven er hjemmeboende, såfremt der
ikke står andet.
Se vejledning for oprettelse af elever:
https://istdk.infocaption.com/993.guide
Eleven skal tilknyttes en afdeling
Steddimension i
Lessor

Eleven skal tilknyttes et stamhold

Kommentarer/forklaringer

Bemærk, at er man forsørger, er det
ENTEN forsøger ELLER enlig forsørger.
Man kan ikke være begge dele.

Alle institutioner har oprettet en række
afdelinger i UDDATA, som angiver en
fysisk placering. Der findes en oversigt i
Kartotek.
Aktivitetsdimension Elever kan kun være på et STAM hold,
i Lessor/navision
men kan være på flere SAM hold.
Der kan oprettes hold der løber i hele
uddannelsens periode.
Når der oprettes nye STAM-hold i
UDDATA+, skal de tilføjes mapping i
Lessor. Se vejledning om mapping fra
Agidon

Eleven skal være på et forløb, med
rigtige skoleperiodetype og TMK.

Hver dag på forløb=
7,4 time i
Lessor/navision

Fravær registreret i UDDATA+ kommer
med i nav. Angivet i minutter
Kun ikke godkendt fravær (udeblevet) =
træk i skoleydelse

Når elever er på forløb, kommer der
automatisk 7,4 timer til lessor. Hvis ikke
de er på forløb, skal de manuelt påføres i
lessor.
Elever med TMK FGUPR (praktik på EGU),
vil IKKE få 7,4 timer pr. dag, da de er
omfattet af en praktikaftale.
Elever med anden ÅE-rekvirent angivet
på forløb, vil IKKE få 7,4 timer pr. dag, da
anden rekvirent skal betale alle
omkostninger ved elevens uddannelse,
herunder forsørgelse.
Elever, som har UVM som rekvirent men
ikke skal have skoleydelse, der skal I
markere «ingen skoleydelse» i lessor.
Den markering bliver der, og så når I
næste gang henter data.
Se vejledning til Uddannelsesforløb:
https://istdk.infocaption.com/999.guide
Hvis ikke man har skema og derigennem
fraværsregistrering, skal evt. fravær
tastes manuelt i navision.
Hvis en elev kommer for sent, er det
læreren der beslutter ved registrering,
om eleven skal trækkes og hvor meget.
Se svar fra STUK nedenfor.
Såfremt en elev er ulovligt fraværende i
alle dagens lektioner og det giver 4 timer,
så vil eleven blive trukket for 4 timer ud
af 37. Såfremt I vurderer, at eleven skal
trækkes for en hel dag, altså 7,4 time,
skal læreren runde op i UDDATA, ved at
lave en booking af eleven og registrere
fravær på den.

Svar fra ministeriet, sendt til Agidon, vedr. fravær:
I vores udlægning, skal § 19, stk. 2 i bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse
sådan, at det er FGU-institutionen, som beslutter nedsættelsen, og det er FGU-institutionen, som runder
op, jf. stk. 3.

Stk. 2. Som lovlig grund, jf. stk. 1, betragtes sygdom, barsel, aftaler med offentlige myndigheder
(f.eks. Forsvarets Dag) samt aftaler om fravær indgået med institutionen. Institutionen kan efter
omstændighederne efterfølgende godkende fravær som lovligt.
Stk. 3. Ved nedsættelse af skoleydelsen i henhold til stk. 1 runder institutionen op til nærmeste 30
minutter regnet fra det fastsatte mødetidspunkt.

FGU institutionen skal derved tage stilling når de registrer i UDDATA+

Herefter er I klar til at køre løn – se vejledning fra Agidon.

Venlig hilsen
UDDATA+
IST

