
Nyhedsbrev februar 2020 
 

Næste skole i drift på UDDATA+  
Vi glæder os til at byde EUC Sjælland velkommen som den næste skole, der går i drift på UDDATA+. Det er 

nu planlagt overgangsdato til den 6. marts. 

Overgangsdatoen har tidligere været planlagt til den 14. februar. Vi har besluttet at udskyde overgangen til 

den 6. marts, fordi vi gerne vil være helt sikre på, at AMU-modulet er klar til drift inden næste skoles 

overgang. Vi er stadig udfordrede af synkroniseringen til Efteruddannelse.dk og Navision Stat. 

Vi er overbevist om, at det er den bedste løsning for alle skoler at have det samme system til både AMU-, 

gymnasie- og erhvervsuddannelsesdelen. Derfor vil vi ikke lave en mellemløsning, hvor vi konverterer EUC 

Sjælland ad to omgange, dvs. venter med konvertering af AMU-delen. 

Samtidig har vi brug for at have fuldt fokus på at få AMU-modulet til at fungere. Da AMU-modulet fortsat 

kræver tid, har vi valgt at koncentrere os helt om det. Vi har brug for fuldt fokus på skolerne, når de 

konverterer. 

Ifølge implementeringsplanen overgår de næste skoler til UDDATA+ den 17. marts. Det holder vi fast i, og vi 

vil også have en dialog med disse skoler, så både de og vi kender vilkårene for overgang. 

 

Webinarer de næste måneder 
Vi har lyttet til jeres ønsker og afholder nu webinarer om de vigtigste funktioner, inklusive en elevs rejse i 

UDDATA+. Disse webinarer kan hjælpe jer til at genopfriske den introduktion, I fik på introduktionsdagene 

rundt i landet hen over sommeren 2019. 

• 20. februar kl. 11.00: webinar om holdoprettelse i AMU (kort visning) 

• 24. februar kl.11.00: webinar om uddannelsesforløb og skoleforløb (opbygning og sammenhæng) 

• 27. februar kl. 13.00: webinar om aktivitetsplaceringer (opbygning og sammenhæng) 

• 9. marts kl. 11.00: webinar om elevstamdata og elevforhold (opbygning og sammenhæng) 

• 16. marts kl. 13.00: webinar om eksamensplanlægning (opbygning og sammenhæng). 

Vi vil opfordre jer til selv at gå på opdagelse i UDDATA+ efter webinarerne for at forberede jer til jeres skole 

overgang. Brug fx et kvarter på at oprette et AMU-hold en gang om ugen – det giver rigtig god øvelse. Find 

vejledningen her. 

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål efter hvert webinar. Alle webinarer vil efterfølgende være 

tilgængelige via kundecentret og på info.uddataplus.dk. 

 

Samarbejdet med de enkelte skoler før og efter overgang 
Vi har nu lavet en lidt mere detaljeret planlægning af, hvordan vi kan understøtte de enkelte skoler før og 

efter overgangen til UDDATA+. Læs også sidste afsnit i drejebogen. 

Hver skole vil få tilknyttet en primær og en sekundær kontaktperson fra IST. En måneds tid før 

overgangsdatoen vil den implementeringsansvarlige på skolen blive kontaktet af IST’s kontaktperson. 

https://istdk.infocaption.com/1191.guide
https://istdk.infocaption.com/1136.guide
https://info.uddataplus.dk/


Herefter vil der være en løbende dialog mellem IST’s kontaktperson og skolens implementeringsansvarlige, 

bl.a. om status for de enkelte moduler i UDDATA+.  

To-tre uger før overgangsdatoen afholder vi et skype-møde med relevante ledere og medarbejdere fra 

skolen, hvor vi kan drøfte skolens særlige forhold, og hvor skolen har mulighed for at stille alle de 

spørgsmål, der måtte være. 

De første dage efter overgangsdatoen skal I på skolen bruge til at tjekke jeres data og til at begynde på de 

vigtigste aktuelle opgaver i UDDATA+. 

Tre-fem hverdage efter overgangsdatoen samler vi to-tre skoler, der har samme overgangsdato. Et lille 

team af konsulenter fra UDDATA+ vil hjælpe jer med de udfordringer, I eventuelt er stødt ind i de første par 

dage efter overgangen. 

Supporten er også klar til at hjælpe. Vi er ved at udarbejde en lille support-guide, som kan hjælpe både jer 

og os med at sikre den bedste support. 

Tak fordi I læste med. Vi glæder os til at give jer mere information i det næste nyhedsbrev. 

  


