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Dagsorden

✓ Indledning

✓ Gennemgang af roadmap

✓ Spørgsmål via chat og svar herpå

✓ Ny hjemmeside

✓ Afslutning



Februar 2021
✓ Rapportgenerator

✓ Forløbsplan - Faglig status:

✓ Læsetest og matematiktest

✓ Ordblindetest

✓ FSA status (FolkeSkolens Afgangsprøve)

✓ Analyse: Integration til data fra KUI sagsbehandlingssystem

✓ Analyse: Optagelse.dk

✓ Udslusningstaxameter: Totalvisning af elever som udløser/udløser ikke udslusning

✓ Forløbsplan: Navn på særlig samtalefane

✓ Åben uddannelse: CØSA indberetning (officielle fag ok)

• Oprettelse af flere aktivitetstyper (EGU BonusPortal)

• Markering af off. eller privat arbejdsgiver (EGU BonusPortal)

✓ Forbedringer i eksamensmodul

• Forbedring af brugergrænsefladen - fx. af workflow (fx fra AGU til PGU)



Eksamensmodul

✓ Løst
✓ Div. tilføjelser på CSV filer i eksamensmodulet

✓ Tilføjelse til oprettelse af kæder

✓ Det skal være muligt at samle et fag på flere niveauer og derved lave et planlægninshold

✓ Kan trække CSV fra vinduet

✓ Det skal være muligt at være flere planlæggere på ad gangen i eksamensmodulet



✓ Total slet af aktiviteter minus praktikaftaler (EGU BonusPortal)

• Mulighed for gentagelse ved oprettelse af aktiviteter minus 
praktik (EGU BonusPortal)

✓ Visning af arbejdsgiver kontaktoplysning på EGU-forside (EGU 
BonusPortal)

✓ Visning af EGU-planens aktiviteter i forløbsplaner med 
tilhørende printfunktion (EGU BonusPortal)

✓ CPR straksopdatering (medarbejdere og elever)

✓ Opslagsvindue til UMO (skoleperioder)

✓ Nyt menupunkt: Integrationer (dataudveksling)

✓ Automatisk opdatering af skattekort (Agidon)

✓ Forbedringer af APP: Elev kan se sit eget fravær

✓ Opstart af netværksgruppen

✓ Sikkerhedsopdatering (GDPR)

✓ Performanceoptimering 

Marts 2021



GDPR



• EDUP: Flytning af elever

• Testforløb (april)

• Release (april)

• EDUP: Skolehjem

• Testforløb (april)

• Release (april)

• EDUP: AMU udlån (indberetningsdata)

• Testforløb (april)

• Release (april)

• EDUP: Udlån og deling af elever

• Testforløb (maj)

• Release (maj/juni)

Fokus: EDUP



April 2021
✓ Eksamensplanlægning – videreudvikling

• Forbedringer på forløbsplan (prioritering med arbejdsgruppen)

✓ IMS integreret (afventer IM-Soft’s opdatering af IMS arkiv)

✓ 13 skoler på løsningen, arbejder med resten

✓ Oversigt over navnebeskyttede elever og medarbejdere

✓ Forbedringer af APP: Periodevisning af elevfravær

• Arbejdstidsmodul: udvidelse af rettigheder

• Afklaring vedr. årselevpulje og kommunale forlængelser

✓ Nedsættelse af arbejdsgruppe med skolerepræsentanter i samarbejde med netværksgruppen

✓ Supplerende indberetninger

✓ Eksamensmodul (fortsættelse)



• EGU bonusportal skal også indeholde CØSA og 
skoleydelse (afventer svar fra STUK, FGU Danmark 
har rettet en henvendelse til STUK)

• Integration til eksamensdatabasen

• Analyse: lokale afgangsårsager/udslusningskoder

• Fornyelse af systemgodkendelse: type-II

• Arbejdstidsmodul: lønsedler, timelønnede 
medarbejdere

• Nedsættelse af arbejdsgruppe med 
skolerepræsentanter 

• Forbedring af fuldtidsflow (elevstamdata)

Maj 2021



Juni 2021

• UNI Login

• Prøveudtræk (simulering) af fag til elever på FGU og EUD

• Forbedringer af APP - Underviser kan registrere fravær på elever

• Lokale afgangsårsager/udslusningskoder

• Massehåndtering – yderligere muligheder

• Analyse: markering af ej skoleydelse for efterværnselever

• Mulighed for skolens eget test- og præprodmiljø

• Forbedring af ressourcemodulet

• Forbedring af opgavemodulet







Kursuskatalog

Se på IST.dk

https://www.ist.com/dk/kurser-fgu



Links til nyheder

Ny hjemmeside www.ist.com/dk

Se nyheder for UDDATA + : https://info.uddataplus.dk/

Find dagens roadmap: https://info.uddataplus.dk/nyhedsbreve/

Nyeste omkring Z-udskrifter: https://info.uddataplus.dk/nyzblog/

Næste roadmap webinar: 17. maj 2021, kl. 11:00 – 12:00

Tak for i dag

https://info.uddataplus.dk/
https://info.uddataplus.dk/nyhedsbreve/
https://info.uddataplus.dk/nyzblog/

