Nyhedsbrev december 2019

Implementeringsplan
Mange skoler har aftalt konverteringstidspunkt med STIL og IST. Der er dog også en del, der stadig mangler.
Jo længere tid, I venter, jo mindre er chancen for, at I kan konvertere på netop dét tidspunkt, I ønsker. Så
herfra en opfordring til at fastlægge en dato snarest muligt. STIL har som bekendt sat en deadline den 10.
januar 2020.

Ny udgave af drejebogen
Vi er ved at lave en større opdatering af drejebogen. Der er mange forhold, der har ændret sig, siden
drejebogen blev udgivet sidst, og vi er blevet klogere på flere punkter. Vi er derfor ved at udarbejde en del
2, hvor der er flere oplysninger om skolernes opgaver i tiden lige omkring konverteringstidspunktet. Vi har
blandt andet også tilføjet et afsnit med beskrivelser af ændringer af det UDDATA+, I kender fra tidligere. I
får en besked i Teams, så snart den opdaterede drejebog ligger klar.

Webinarer
I sidste nyhedsbrev fortalte vi, at vi genoptager webinarerne. Vi har annonceret et webinar i december
måned om skolehjem, men har måttet flytte det til januar måned, da der var for få tilmeldte. Webinaret
afholdes fredag den 10. januar kl. 11.00 – 11.30. Klik her for at tilmelde dig.

AMU-modulet
Vi arbejder stadig på fuldt tryk med at færdigudvikle AMU-modulet. Det er en meget stor opgave, hvor
kompleksiteten blandt andet i Åbent Værksted samt synkroniseringen med Efteruddannelse.dk har givet
mange udfordringer. Det tager derfor længere tid, end vi havde forestillet os.

Det er selvfølgelig vigtigt, at modulet er funktionsdygtigt, inden flere skoler kommer i drift på UDDATA+, så
vi prioriterer højt at nå i mål med dette.

Netværksgruppen
Vi har nu afholdt tre møder i netværksgruppen, hvoraf det første var et opstartsmøde. Vi har gennemgået
uddannelsesmodulet i UDDATA+ og har identificeret nogle vigtige punkter, som vi prioriterer at indarbejde
så hurtigt som muligt. Det drejer sig bl.a. om opdeling af tælleperioder i skoleperioderne, om yderligere
redigeringsmuligheder i skærmbillederne og om smidigere arbejdsgange ved holdoprettelse.
Vi har også gennemgået optagelsesmodulet, hvor nogle af de ønskede forbedringer er flere
filtreringsmuligheder og håndtering af ansøgere, der kommer udenom optagelse.dk.
På vores næste møde den 17. december skal vi gennemgå AMU-modulet.

Glædelig jul fra IST
2019 har været et både spændende og turbulent år for UDDATA+.
Vi tænker tilbage på starten på året, hvor vi endnu ikke havde en systemgodkendelse, på det tidlige forår,
hvor vi kæmpede med at få godkendelsen på plads, og på tiden, hvor vi fik etableret præproduktionsmiljø
til alle skoler.
Vi tænker tilbage på maj måned, hvor vi fik FGU-opgaven, og til juli måned, hvor EUC Syd gik over til
UDDATA+ med alle aktiviteter.
Og når vi ser tilbage på efteråret, er det præget af AMU, AMU og AMU, af introduktionskurserne for alle
skoler og af implementeringsplanen, som måtte flyttes. Og så er der stadig en masse, vi ikke har nævnt her.
Tak for året, der gik, til alle jer på skolerne. Tak for samarbejdet og for jeres mange værdifulde input, for ros
og ris. Selv om vi kunne ønske os, at vi havde flere elementer på plads i UDDATA+, så er der alligevel sket
rigtig meget i løbet af 2019.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og glæder os til fortsat godt samarbejde i 2020.

