
Nyhedsbrev juli 2020 
 

Visning af nyeste funktioner 
I har de seneste måneder kunnet se det nyeste roadmap i et af vores webinarer. De skoler, der er 

konverteret fra EASY-a til UDDATA+, får nu også mulighed for at se de nyeste funktioner i et webinar. 

Vi håber, at vi på denne måde kan holde jer opdateret på, hvordan UDDATA+ udvikler sig, og 

hvordan de nyeste funktioner fungerer. 

 

Skoler i drift på fuldt UDDATA+ 
Der er nu snart 14 erhvervsskoler i drift på fuldt UDDATA+, og herudover 26 FGU-institutioner. De 

seneste skoler, der er overgået eller i gang med det, er: 

• Social- og Sundhedsskolen Fyn 

• Roskilde Handelsskole 

• UC Ringkøbing-Skjern 

• College 360 

Stort velkommen til jer! 

Konverteringerne er generelt gået godt, og vi er efterhånden ved at have løst en del af de fejl, der er 

dukket op i forbindelse med overgangene. 

 

Beviser 
Vi har haft forrygende travlt i slutningen af juni i forbindelse med færdiggørelse af beviser til alle de 

gymnasiale uddannelser. Særligt i år har dette været udfordrende, idet COVID19 som bekendt har 

ændret på beviserne, gymnasiereformen er slået helt igennem i år, og endelig skal der være beviser 

til skoler dannet på data fra såvel EASY-A som fra UDDATA+. 

Ud over de mere generelle beviser er der også specielle beviser, der skal udgives, og vi arbejder 

stadig på højtryk for at komme i mål med de resterende beviser.  

Skolerne kan nu selv se, om beviserne er sendt til eksamensdatabasen. Det er vigtigt, da vi har en del 

fejlsager p.t.  

 

AMU 
Vi arbejder stadig koncentreret for at løse udfordringerne i AMU-modulet. Vi har løst visning af 

faktureringsstatus for den enkelte kursist, vi har lavet overbliksbillede for kursisterne, og det er 

blevet muligt at masseredigere. Vi har også udgivet en række tjekjobs til brug for AMU-indberetning.  

Desværre er disse forbedringer først kommet ud så sent, at skolernes medarbejdere generelt ikke 

kan nå at sætte sig ind opgaven med at lave det korrekte grundlag for AMU-indberetning.  

Vurderingen er, at der på baggrund af ovennævnte er for stor risiko ved at gennemføre 

indberetningen, da en fejlagtig indberetning efterfølgende vil medføre et meget stort ressourcetræk 

for såvel skoler, IST og UVM. 



Derfor har vi valgt at udskyde indberetningen af 2. kvartal til næste gang. Det har vi orienteret alle 

skoler overgået fra EASY-A om her til morgen. 

Det er sket store skridt fremad, og selv om der mangler en del endnu, så går det absolut i den rigtige 

retning. 

 

God sommer 
Det har været et superspændende forår, og vi vil gerne sige tak for samarbejdet til alle jer, der har 

skubbet på og hjulpet i forbindelse med udviklingen af UDDATA+. 

Vi er kommet et godt stykke videre her i foråret og glæder os til at få alle skoler konverteret fra 

EASY-A til UDDATA+ i løbet af efteråret. 

God sommer til jer alle! 


