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Generelt om kurserne
I IST glæder vi os til at udbyde kurser og workshops i UDDATA+.
På kurserne vil du møde andre brugere af UDDATA+, som arbejder med det samme,
måske på en lidt anden måde. Der vil derfor være mulighed for vidensdeling og
erfaringsudveksling, så du - ud over kursusindholdet - kan lære tips og tricks af de
øvrige deltagere. Alle kurser er bygget op som workshops, hvor du arbejder med egen
skoles data. Husk derfor pc til kurserne med fysisk tilstedeværelse.
På grund af corona-restriktionerne vil en del af kurserne foregå online. Vi afholder dog
også kurser med fysisk tilstedeværelse i IST's lokaler i Svendborg, selvfølgelig med
overholdelse af alle gældende retningslinjer i forhold til corona-situationen.
På de kurser, der foregår i IST's lokaler i Svendborg, vil der være forplejning i form af
brød med kaffe /the ved ankomst, frokost og eftermiddagskaffe med kage. I løbet af
dagen serverer vi frisk frugt og vand.
Ud over kurserne tilbyder vi konsulentbesøg, hvor en konsulent kommer til din skole og
giver vejledning i brug af UDDATA+ ud fra netop jeres behov.
Desuden kan du rekvirere kurser, der afholdes på din egen skole, evt. sammen med
andre skoler i geografisk nærhed.

Dette kursuskatalog vil løbende blive udbygget. Vi vil lægge nye kurser på, efterhånden
som behovet melder sig, og vi vil i takt med ændringerne i restriktionerne ændre det
maksimale deltagerantal på de kurser, der har fysisk tilstedeværelse. Skriv dig derfor på
venteliste, hvis det ønskede kursus er overtegnet.
Når der bliver åbnet op for flere deltagere, vil ventelisten blive taget i brug. Hvis der står
flere på ventelister, inden restriktionerne bliver lempet, vil vi arrangere flere kurser i den
udstrækning, det er muligt.
Tilmeld dig her: https://www.ist.com/dk/kurser-gymnasie-erhvervsskoler-og-akademi
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Webinar om optagelsesmodulet
6. januar 2021

Formål

At deltagerne får viden om administration af ansøgere i
optagelsesmodulet i UDDATA+

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med optagelse i UDDATA+

Beskrivelse

Webinaret indeholder en gennemgang af optagelsesmodulet,
herunder:
•

Oversigt over optagelsesvinduet

•

Gennemgang af en ansøgning

•

Oprettelse af ansøgning

• Optagelsesprøver og prøveresultater
Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Kursusform

Webinar

Dato og klokkeslæt

6. januar 2021 kl. 13.00 - 14.30

Adresse og lokale

Du logger på egen pc

Antal deltagere

Ubegrænset

Pris pr. deltager

300 kr. pr. tilmelding

Underviser

Helga Bojesen

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/webinar-om-optagelsesmodulet
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Webinar om XPRS
12. januar 2021

Formål

At deltagerne får viden om arbejdet med XPRS

Målgruppe

Medarbejdere, der har ansvar for administration i forhold til
XPRS og eksamensplanlægning

Beskrivelse

Webinaret indeholder en gennemgang af arbejdet med XPRS
ud fra XPRS årshjulet, herunder:
•

Grundlaget for de enkelte indberetninger

•

XPRS-vinduets funktioner

• Læsning af udmeldingerne og hvor kan de ses.
Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Kursusform

Webinar

Dato og klokkeslæt

12. januar 2021 kl. 10.00 - 11.00

Adresse og lokale

Du logger på egen pc

Antal deltagere

Ubegrænset

Pris pr. deltager

300 kr. pr. tilmelding

Underviser

Betina Ransborg Nielsen

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/webinar-om-xprs
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Grundkursus i AMU
13.-14. januar 2021
Formål

At deltagerne får grundlæggende viden om AMU-lovgivning og
-administration i UDDATA+

Målgruppe

AMU-medarbejdere, der lige er begyndt på AMUadministration, som ikke har deltaget i AMU-kurser tidligere
eller som har begrænset kendskab til AMU

Beskrivelse

Kurset gennemføres over 2 dage.
Dag 1 indeholder en overordnet gennemgang af lovgivning
indenfor området samt af administration i UDDATA+.
Indhold:
•

Relevante love og bekendtgørelser

•

De vigtigste elementer i administration af hold

• De vigtigste elementer i administration af kursister
Dag 2 gennemføres som en workshop, hvor du får mulighed for
at arbejde med dine egne AMU-udfordringer i egen skoles data
med individuel hjælp fra underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

To-dages kursus med fysisk tilstedeværelse. Dag 1 indeholder
primært formidling. Dag 2 har karakter af workshop.

Dato og klokkeslæt

13. januar 2021 kl. 9.30 - 15.30
14. januar 2021 kl. 9.00 - 14.30

Overnatning

IST har rabataftale med Hotel Svendborg, hvis du har brug for
overnatning.

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 8 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi vil lave flere kurser, hvis der er behov og vi har
mulighed for det.

Pris pr. deltager

3.750 kr.

Underviser

Sabine Hofman og Merete Glossing Poulsen

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/grundkursus-i-amu
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Webinar: introduktion i UDDATA+ for
lærere, del 1
20. januar 2021
Formål

At deltagerne får basisviden om lærer/elev-kommunikation i
UDDATA+

Målgruppe

Undervisere, vejledere og pædagogiske ledere

Beskrivelse

Kurset indeholder en gennemgang af de arbejdsredskaber i
UDDATA+, du som underviser eller vejleder kan benytte i dit
daglige arbejde.
Du vil bl.a. få viden om:
•

Adgang til dine personlige data og elevdata

•

Kommunikationsmuligheder for underviser/vejleder og
elev

• Introduktion til skema og registrering af fravær
Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Kursusform

Webinar

Dato og klokkeslæt

20. januar 2021 kl. 10.00 - 12.00

Adresse og lokale

Du logger på egen pc.

Antal deltagere

Ubegrænset

Pris pr. deltager

300 kr. pr. tilmelding

Underviser

Lise Hedegaard

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/webinar-introduktion-i-uddatalaerere-del-1
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Datagrundlag for CØSA-indberetning
21. januar 2021

Formål

At deltagerne får viden om hensigtsmæssig løbende
administration i UDDATA+ med henblik på korrekt grundlag for
CØSA-indberetning.

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med indberetning i UDDATA+

Beskrivelse

Kurset indeholder en gennemgang af:
•

Uddannelses- og skoleforløb

•

Forløbstyper

• Tjekjobs
Du får mulighed for at arbejde med dine egne indberetningsudfordringer i egen skoles data med hjælp fra underviseren.
Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

21. januar kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 9 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi vil lave flere kurser, hvis der er behov og vi har
mulighed for det.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Betina Ransborg Nielsen

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/datagrundlaget-coesa-indberetning
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Webinar om skolehjem i UDDATA+
27. januar 2021
Formål

At deltagerne får grundlæggende viden om administration af
skolehjem i UDDATA+

Målgruppe

Administrative medarbejdere, der arbejder med skolehjem

Beskrivelse

Webinaret er en gennemgang af flowet i administrationen af
skolehjem. Du får bl.a. en gennemgang af:
•

Ankomst og afrejse

•

Booking

• Administration af bygninger og værelser
Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Kursusform

Webinar

Dato og klokkeslæt

27. januar 2021 kl. 9.00 - 11.00

Adresse og lokale

Du logger på egen pc

Antal deltagere

Ubegrænset

Pris pr. deltager

300 kr. pr. tilmelding

Underviser

Helga Christensen

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/webinar-om-skolehjem-i-uddata-0
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Webinar: introduktion i UDDATA+ for
lærere, del 2
27. januar 2021
Formål

At deltagerne får basisviden om funktioner i UDDATA+, der
understøtter planlægning af undervisningen.

Målgruppe

Undervisere og pædagogiske ledere

Beskrivelse

Kurset indeholder en gennemgang af de arbejdsredskaber i
UDDATA+, du som underviser kan anvende, når du planlægger
undervisningsforløb og opgaver.
Du vil bl.a. få viden om:
•

Oprettelse af forløb, som kan tilgås via skema

•

Tildeling af opgaver til elever og adgang til
opgavestatistik/karakterer

• Deling af materialer og forløb
Du får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Kursusform

Webinar

Dato og klokkeslæt

27. januar 2021 kl. 13.00 - 15.00

Adresse og lokale

Du logger på egen pc.

Antal deltagere

Ubegrænset

Pris pr. deltager

300 kr. pr. tilmelding

Underviser

Lise Hedegaard

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/webinar-introduktion-i-uddatalaerere-del-2
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Fortsætterkursus i AMU
28. januar 2021
Formål

At deltagerne får viden om AMU-administration i UDDATA+.

Målgruppe

AMU-medarbejdere, der har arbejdet med AMU i EASY og som
har grundlæggende kendskab til AMU-administration.

Beskrivelse

Kurset gennemføres primært som en workshop.
Indhold:
•

Gennemgang af udvalgte elementer i hold- og
kursisthåndtering
Efter gennemgangen vil du få mulighed for at arbejde med dine
egne AMU-udfordringer i egen skoles data med individuel
hjælp fra underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

28. januar 2021 kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 9 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi vil lave flere kurser, hvis der er behov og vi har
mulighed for det.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Sabine Hofman

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/fortsaetterkursus-i-amu
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Grundkursus i AMU
2. og 11. februar 2021
Formål

At deltagerne får grundlæggende viden om AMU-lovgivning og
-administration i UDDATA+.

Målgruppe

AMU-medarbejdere, der lige er begyndt på AMUadministration, som ikke har deltaget i AMU-kurser tidligere
eller som har begrænset kendskab til AMU.

Beskrivelse

Kurset gennemføres over 2 dage.
Dag 1 indeholder en overordnet gennemgang af lovgivning
indenfor området samt af administration i UDDATA+.
Indhold:
•

Relevante love og bekendtgørelser

•

Administration af hold

• Administration af kursister.
Efter dag 1 har du mulighed for at øve dig derhjemme.
Dag 2 gennemføres som en workshop, hvor du får mulighed for
at arbejde med dine egne AMU-udfordringer i egen skoles data
med individuel hjælp fra underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

To-dages kursus med fysisk tilstedeværelse. Kurset er
sammenhængende i indhold, men adskilt i tid. Du tilmelder dig
begge dage samlet.

Dato og klokkeslæt

2. februar 2021 kl. 9.30 - 15.30
11. februar 2021 kl. 9.30 - 15.00

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 8 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi vil lave flere kurser, hvis der er behov og vi har
mulighed for det.

Pris pr. deltager

3.750 kr.

Underviser

Sabine Hofman og Merete Glossing Poulsen
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Grundkursus i UDDATA+ for lærere
4. februar 2021
Formål

At deltagerne får basisviden om lærer/elev-kommunikation i
UDDATA+ samt om redskaber til planlægning af undervisning.

Målgruppe

Undervisere, vejledere og pædagogiske ledere

Beskrivelse

Kurset indeholder en gennemgang af de arbejdsredskaber i
UDDATA+, du som underviser eller vejleder kan benytte i dit
daglige arbejde.
Du vil bl.a. få indsigt i:
•

Adgang til dine personlige data og elevdata

•

Kommunikationsmuligheder for underviser/vejleder og
elev

•

Introduktion til skema og registrering af fravær

•

Oprettelse af forløb, som kan tilgås via skema

•

Tildeling af opgaver til elever og adgang til
opgavestatistik/karakterer

• Deling af materialer og forløb
Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan arbejde
med din egen skoles data med mulighed for individuel hjælp fra
underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

4. februar 2021 kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 9 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Lise Hedegaard

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/grundkursus-i-uddata-laerere
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Webinar om Z-udskrifter og pivottabeller
9. februar 2021
Formål

At deltagerne får grundlæggende viden om brug af Zudskrifter med kort visning af pivot-tabeller

Målgruppe

Administrative medarbejdere og andre, der arbejder med Zudskrifter

Beskrivelse
Kursusform

Webinaret indeholder en præsentation af, hvordan du kan
bruge Z-udskrifter i UDDATA+ samt en kort visning af Excel
Pivot.
Webinar

Dato og klokkeslæt

9. februar kl. 10.00 - 12.00

Adresse og lokale

Du logger på egen pc.

Antal deltagere

Ubegrænset

Pris pr. deltager

300 kr. pr. tilmelding

Underviser

Jes Barkler

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/webinar-om-z-udskrifter-ogpivottabeller
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Datagrundlag for CØSA-indberetning
10. februar 2021

Formål

At deltagerne får viden om hensigtsmæssig løbende
administration i UDDATA+ med henblik på korrekt grundlag for
CØSA-indberetning.

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med indberetning i UDDATA+

Beskrivelse

Kurset indeholder en gennemgang af:
•

Uddannelses- og skoleforløb

•

Forløbstyper

• Tjekjobs
Du får mulighed for at arbejde med dine egne indberetningsudfordringer i egen skoles data med hjælp fra underviseren.
Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

10. februar kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 9 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi vil lave flere kurser, hvis der er behov og vi har
mulighed for det.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Betina Ransborg Nielsen

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/datagrundlaget-coesa-indberetning
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Datagrundlag for CØSA-indberetning
3. marts 2021

Formål

At deltagerne får viden om hensigtsmæssig løbende
administration i UDDATA+ med henblik på korrekt grundlag for
CØSA-indberetning.

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med indberetning i UDDATA+

Beskrivelse

Kurset indeholder en gennemgang af:
•

Uddannelses- og skoleforløb

•

Forløbstyper

• Tjekjobs
Du får mulighed for at arbejde med dine egne indberetningsudfordringer i egen skoles data med hjælp fra underviseren.
Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

3. marts kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 9 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Betina Ransborg Nielsen

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/datagrundlaget-coesa-indberetning
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Eksamensplanlægning i UDDATA+
4. marts 2021
Formål

At deltagerne bliver fortrolige med eksamensmodulets
funktioner.

Målgruppe

Medarbejdere, der planlægger eksamensbegivenheder.

Beskrivelse

Kurset vil fokusere på brug af eksamensmodulet til forskellige
eksamensbegivenheder. Du vil bl.a. få en gennemgang af
•

Planlægning af terminer, herunder blandt andet

•

Individuelle tider

•

Udskriftstyper

•

Censorhåndtering

•

Flerfaglige prøver

• Andre eksamensbegivenheder.
Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan arbejde
med din egen skoles data med mulighed for individuel hjælp fra
underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

9. marts kl. 9.00 - 15.00

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 9 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Ida List

Link til tilmelding

https://www.ist.com/dk/eksamensplanlaegning-i-uddata
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Grundkursus i FLEX skemalægning
10. marts 2021
Formål

At deltagerne får et grundlæggende kendskab til
skemalægning i FLEX

Målgruppe

Skemalæggere, der ikke tidligere har brugt FLEX til
skemalægning.

Beskrivelse

Kurset indeholder en gennemgang af de vigtigste elementer i
FLEX.
Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan arbejde
med din egen skoles data med mulighed for individuel hjælp fra
underviseren. Husk derfor pc.

Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

10. marts 2021 kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 8 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Allan Roed og Phuong Tran
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Udskrifter i UDDATA+ inkl. pivottabeller
11. marts 2021
Formål

At deltagerne får viden om brug af Z-udskrifter i UDDATA+ og
pivot-tabeller

Målgruppe

Administrative medarbejdere og andre, der arbejder med Zudskrifter

Beskrivelse
Kursusform

Webinaret indeholder en gennemgang af, hvordan du kan
bruge Z-udskrifter i UDDATA+ samt en gennemgang af Excel
Pivot.
Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

11. marts kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 8 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.
Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan arbejde
med egne udskrifter med mulighed for individuel hjælp fra
underviseren. Husk derfor pc.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Jes Barkler
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Introduktion til arbejdstidsmodulet i
UDDATA+
16. marts 2021
Formål

At deltagerne får et grundlæggende kendskab til registrering
og håndtering af arbejdstid i UDDATA+.

Målgruppe

HR-medarbejdere, der ikke tidligere har arbejdet med
arbejdstidsregistrering i UDDATA+.

Beskrivelse

På kurset får du blandt andet en gennemgang af følgende
emner:
•

Arbejdstidsregistrering

•

Sygemelding

•

Anmodninger om fri

• Registrering af timelærere og AC-lærere
Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan arbejde
med din egen skoles data med mulighed for individuel hjælp fra
underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

16. marts kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 8 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Allan Roed og Phuong Tran
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Eksamensplanlægning i UDDATA+
17. marts 2021
Formål

At deltagerne bliver fortrolige med eksamensmodulets
funktioner.

Målgruppe

Medarbejdere, der planlægger eksamensbegivenheder.

Beskrivelse

Kurset vil fokusere på brug af eksamensmodulet til forskellige
eksamensbegivenheder. Du vil bl.a. få en gennemgang af
•

Planlægning af terminer, herunder blandt andet

•

Individuelle tider

•

Udskriftstyper

•

Censorhåndtering

•

Flerfaglige prøver

• Andre eksamensbegivenheder.
Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan arbejde
med din egen skoles data med mulighed for individuel hjælp fra
underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

17. marts kl. 9.00 - 15.00

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 9 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Ida List

2020-12-18
22 (28)

Introduktion til arbejdstidsmodulet i
UDDATA+
18. marts 2021
Formål

At deltagerne får et grundlæggende kendskab til registrering
og håndtering af arbejdstid i UDDATA+.

Målgruppe

HR-medarbejdere, der ikke tidligere har arbejdet med
arbejdstidsregistrering i UDDATA+.

Beskrivelse

På kurset får du blandt andet en gennemgang af følgende
emner:
•

Arbejdstidsregistrering

•

Sygemelding

•

Anmodninger om fri

• Registrering af timelærere og AC-lærere
Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan arbejde
med din egen skoles data med mulighed for individuel hjælp fra
underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

18. marts kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 8 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Allan Roed og Phuong Tran
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Arbejdstidsmodul i UDDATA+
25. marts 2021
Formål

At deltagerne får et indgående kendskab til registrering og
håndtering af arbejdstid i UDDATA+.

Målgruppe

HR-medarbejdere, der har erfaring med arbejdstidsregistrering
i UDDATA+.

Beskrivelse

På kurset får du blandt andet en gennemgang af følgende
emner:
•

Arbejdstidsregistrering

•

Sygemelding

•

Anmodninger om fri

• Registrering af timelærere og AC-lærere
Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan udveksle
erfaringer og få sparring fra de øvrige deltagere.
Du får mulighed for at arbejde med din egen skoles data med
mulighed for individuel hjælp fra underviseren. Husk derfor pc.
Kursusform

Kursus /workshop med fysisk tilstedeværelse.

Dato og klokkeslæt

25. marts kl. 9.30 - 15.30

Adresse og lokale

Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Antal deltagere

Max 8 grundet corona-restriktioner. Skriv dig evt. på en
venteliste, da vi åbner for flere deltagere, hvis restriktionerne
ændres.

Pris pr. deltager

2.200 kr.

Underviser

Allan Roed og Phuong Tran
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Webinar om beviser i UDDATA+
Afventer beskrivelse og dato
Formål
Målgruppe
Beskrivelse
Kursusform
Dato og klokkeslæt
Adresse og lokale
Antal deltagere
Pris pr. deltager
Underviser

2020-12-18
25 (28)

Rekvireret konsulentbistand
Du har mulighed for at rekvirere en konsulent til din skole for en dag eller et aftalt antal
timer.
Skriv til os på uddata@ist.com. Skriv, hvilket emne du ønsker konsulentbistand til, antal
deltagere og ønsket tidspunkt.
Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt for en endelig aftale.
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Rekvireret kursus
Du har mulighed for at rekvirere kurser, hvor du evt. kan lave aftale med andre skoler,
der samme kursus som din skole.
Der skal være minimum 10 deltagere, for at kurset kan gennemføres.
Skriv til os på uddata@ist.com. Skriv, hvilket emne du ønsker kursus i, antal deltagere og
ønsket tidspunkt.
Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt for en endelig aftale.
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Priser og praktiske oplysninger
Kurser /workshops med fysisk tilstedeværelse hos IST
Pris for kursus på én dag: 2.200 kr. pr. deltager
Pris for kurser på to dage: 3.750 kr. pr. deltager
Deltagerantal som udgangspunkt mellem 12 og 18.
Ved afmelding senere end 1 uge før kursusafholdelse opkræves 50%. Ved afmelding
senere end 1 døgn før opkræves 100%, med mindre der er personer på venteliste, som
kan besætte pladsen.
Afbud skal sendes skriftligt til kursus@ist.dk.
Webinarer
Pris: 300 kr. pr. tilmelding. Der kan være flere deltagere om samme tilmelding.
Rekvirerede kurser /workshops
Pris: 1.800 kr. pr. deltager. Minimum 10 deltagere.
Skolen sørger for lokale og forplejning.
Er der flere end 10 deltagere, faktureres de med 1.800,00 kr. op til 15 deltagere. Hvis
kunden ønsker flere på kurset, skal det aftales med instruktøren.
Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse opkræves 50%, med mindre en
anden kan besætte pladsen. Ved afmelding senere end 4 døgn før opkræves 100%,
med mindre en anden kan besætte pladsen.
Afbud skal sendes skriftligt til kursus@ist.dk.
Konsulentbistand
Pris: 1.200 kr. pr. påbegyndt time plus to timer til forberedelse, efterbehandling og
transport.
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