
Nyhedsbrev FGU juni 2021 
 

Endnu et halvt år er gået, og FGU er sammen med UDDATA+ kommet et stort skridt videre i den 

fælles rejse mod at skabe et fuldt studiesystem til FGU. 

Vi har haft susende travlt siden januar, og nederst i dette nyhedsbrev kan du se, hvad vi har arbejdet 

med.  

 

Udslusning 
Første del af vores undersøgelse vedr. udslusning har allerede båret frugt. 

Vi har henvendt os til STIL med konkrete eksempler på elever, vi ikke har fået svar på. Det har 

afstedkommet, at vi har ændret en smule i måden, vi spørger, og STIL er ved at lave en ændring i 

svar.  

Efter rettelsen kørte vi 10. juni 2021 en ekstra hentning, og det betyder, at der for de fleste skoler 

ligger en del mere til udslusning i 3. og 4. kvartal 2020 samt 1. og 2. kvartal 2021. Vi har sammen 

med et par skoler vurderet resultatet og fundet eksempler på ca. 30 ekstra årselever, som udløser 

ca. 450.000 kr. i udslusning. 

Vi kigger videre og involverer STIL i det omfang, det giver mening – finder vi mere, hører I fra os. 

 

Brevgenerering i UDDATA+ 
Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle en funktion, som gør, at I kan generere breve til eleverne. Vi 

vil udvikle forskellige skabeloner, som I selv kan udforme efter jeres behov. Det kan fx være 

velkomstbreve, breve med oplysninger om ændringer m.v. 

I får mulighed for at sende breve til flere elever på et hold inklusive efterudsendelse til elever, der er 

kommet ind på holdet efter første brevudsendelse. I kan selvfølgelig vælge mellem de dokumenter, I 

har tilknyttet funktionen, I vil kunne genudsende breve m.m. 

Vi arbejder med en model, hvor den nye knap placeres under Aktivitetsplaceringer under 

menupunktet Uddannelser. 

Vi arbejder desuden med at give jer mulighed for at genere en praktikaftale til EGU fra UDDATA+. 

Aftaleteksten vil leve op til de udmeldte standarder fra STUK. 

 

Forløbsplaner 
Arbejdsgruppen om forløbsplaner har fokuseret på at beskrive kommende udviklingsopgaver, som 

løbende er identificeret af gruppen. Gruppen har på det seneste arbejdet mest med udvikling af 

oversigt over elevens tid på FGU (Z 8504). Giv os gerne kommentarer til denne udskrift via 

supporten. Du kan finde vejledningen her. 

Aktuelt har arbejdsgruppen fokus på læringsmål, herunder registreringsmuligheder for kernestof på 

almenfagene.  

https://info.uddataplus.dk/z8504/


 

Udviklingsarbejde med FGU Trekanten og Edura 
Vi har gennem den seneste periode afholdt møder med FGU Trekanten om planlægningen af 

skoleårets helhedsorienterede undervisning i UDDATA+. 

Vi har bl.a. udarbejdet videomateriale til personalet, fulgt op af en workshop for arbejdsgruppen, og 

vi glæder os til at følge det videre udviklingsarbejde. 

Har I på jeres skole lyst til at få specielt designet materialer eller kursusdage? Så kontakt os – vi vil 

rigtig gerne indgå i et samarbejde om det. 

Undervisningsplaner – mulighed for at se fagmål 

I samarbejdet med FGU Trekanten har vi haft fokus på indlæsning af læreplaner og faglige temaer, så 

I kan oprette undervisningsbeskrivelser med tilhørende mål. 

På almenfag med flere mulige niveauer (intro,G,E,D) skal I for nuværende vælge, hvilket niveau der 

overordnet arbejdes ud fra. 

Se vejledning til undervisningsplaner her. Vi håber, I vil forsøge jer med det nye værktøj og give os ris 

og ros via supporten.  

 

FGU beviser 
Ultimo maj opdaterede vi kompetencebeviset, så bagsideteksten svarer til elevens faglige tema. 

STIL har meldt ud, at kompetencebeviser og uddannelsesbeviser fra 1. oktober 2021 skal sendes til 

eksamensdatabasen. Efter sommerferien vil vi derfor gå i gang med at forberede dette.  

 

Få en firmaadgang til supporten 
Vi vil opfordre alle skoler til at få oprettet firmaadgang til supporten for udvalgte medarbejdere. 

Firmaadgang er en smart funktion i vores kundecenter, som gør, at I kan se hinandens sager og 

dermed læse de svar, der er blevet sendt til jer. På den måde får I svar på jeres spørgsmål langt 

hurtigere, end hvis I skal sende flere sager ind til supporten om den samme udfordring. 

For at få oprettet firmaadgang skal I kontakte os i supporten eller på uddata@ist.dk. Først og 

fremmest skal I på skolen afklare, hvem der skal have firmaadgang. Vi har brug for følgende 

oplysninger på hver medarbejder, der skal have firmaadgang: 

• Navn 

• Mailadresse 

• Telefonnummer. 

Når vi har ovenstående oplysninger på de medarbejdere, der skal tilknyttes firmaadgangen, kan vi 

hurtigt oprette denne adgang. 

 

Kurser og workshops 
Vi udbyder løbende nye kurser til både elevadministration og lærere, skræddersyet til FGU. Se 

kursuskataloget her.  

https://istdk.infocaption.com/982.guide
mailto:uddata@ist.dk
https://info.uddataplus.dk/wp-content/uploads/2021/01/Kursuskatalog-FGU-22.06.2021-1.pdf


Kunne du fx tænke dig at blive endnu bedre til at trække et overblik via udskrifter og pivot-tabeller? 

Så er der flere workshops til både administrative medarbejdere og planlæggere/ledere i løbet af 

efteråret.  

Hvis du gerne vil vide mere om eksamensplanlægning, er der kursus den 8. september. Kursus i 

arbejdstidsmodulet er den 6. oktober og i skemalægning den 7. september. Hvis du bare gerne vil 

kende UDDATA+ lidt bedre, har du også mulighed for det (15. september eller 24. november). 

På alle kurser er der konsulenter, der kender hverdagen for FGU, så du får den bedste vejledning til 

den måde, du arbejder på. 

Vi er også meget åbne over for at lave kurser til den enkelte skole – og I er meget velkomne til at slå 

jer sammen med andre skoler om et kursus.  

Målet er fælles for både jer og os: Vi skal arbejde hen mod, at I kender flere og flere hjørner i 

UDDATA+, så administration og lærer/elev-kommunikation glider nemmere og nemmere. 

 

God sommer til jer alle 
Vi håber, I alle er ved at være klar til ferien. Har du brug for at kontakte vores support, holder vi 

åbent, i ugerne 29 og 30 dog kun med nødberedskab. 

    

Her fra IST ønsker vi jer alle en dejlig sommer! På glædeligt gensyn i august. 

 

Hvad har vi arbejdet med det forgangne halvår? 
Sæt dig ned med en kop kaffe – det er en laaang liste! Rækkefølgen er ikke prioriteret. 

• Navision stabiliseret 

• Fagplanlægning V1 

• Webinarer om status meget populære (120-150 deltagere) 

• Virksomhedsoplysninger (P-nummer) 

• EDUP AMU Udlån 

• EDUP Elevflyt 



• EDUP skolehjem 

• Danmarks statistik - Hold og Fag 

• Arbejdstid statistik 

• Timesedler V1 

• Fraværsoversigt 

• Brugergrupperettigheder 

• Ferie/Fraværs anmodning 

• Tietgen skolen GYM 

• Tietgen skolen AMU 

• Tietgen skolen EUD 

• AUB oprydning 

• AMU Fakturering 

• Brugeroverblik over integrationer 

• Tilskriv ferie (GUI) 

• Flere perioder på fagplanlægning 

• Udslusningstaxameter 

• Tillægspris på den enkelte kursist 

• Default betalingsstatus 

• Automatik ved kursiststatus 1 

• Åben Uddannelse V1 

• Migreringer 

• Åbent værksted 

• Øget sikkerhedsniveau i interne services 

• Manuel penetrationstest 

• API udvidelser 

• Primær afdeling 

• EGU bonusportal 

• Puljeregnskab 

• Synkronisering af udbud og tilmeldinger 

• Backup forbedringer 

• Fuldt kursuskatalog 

• Omskriv forside 

• Flere holdplaceringer 

• Flyt dag i fagperiode med kursist på 

• Optimering af fagplacering 

• IMS integration 

• Vis antal fag på oversigt 

• Automatisk E2E test POC 

• (Voksenuddannelse.dk) 

• APP fraværsvisning 

• Afsend mail ifb. med ferie u/løn 

• SLS indberetninger 

• Data til institution service 

• Ændre periode på fag ved flyt dag 

• Forløbsplaner 

• Integration til karakterdatabasen 



• Integration til AMU bevisdatabasen 

• XPRS sommertermin med alle skoler 

• Skolehjem forbedringer 

• Elevstamdata forbedringer 

• Påsæt regelgrundlag på elev 

• Grundforløbsbevis EUX-elever 

• Merittræk 

• Z8040 

• Tilskudsindberetning ÅU 

• Z8033 

• Elevstamdata - Kontakter og Aftaler 

• TEC Migrering 

• CØSA indberetning ÅU 

• Forbedringer af skoleperiodeinformation 

• CPR Straksopslag 

• XPRS tjek af elever til prøveindberetning 

• Manuel oprettelse af skolehjemselever - ekstern 

• U204 dokumentation for hovedforløb 

• Deling af Asmild kloster og Medieskolerne 

• Send forløbsID til UDB for FGU 

• Værelsesplacering grafik 

• Optagelse 

• Bonus A-regulering på gymnasiale beviser 

• U203 Grundfagsbevis 

• Visning af transaktionsdata for Ungedatabasen 

• Visning af transaktionsdata for datavarehus 

• Indberetning af unge der starter uddannelse i praktik 

• Trådsikring af optagelse 

• Censorkompetencer 

• Skift af censurfag 

• Overvågning af indberetning af AMU beviser  

• Fraværsudskrift til revisor 

• R116/R117 

• Afgangsmelding på GF+ 

• Datavarehus indberetning af praktik for FGU elever 

• Natjob til synkronisering af opgaveafleveringer 

• Manuel tastning af karakterer i optagelsesvinduet 

• Vindue til håndtering af navnebeskyttede personer 

• Visning af praktikpladsen.dk indberetninger 

• Visning af MAB indberetninger 

• Visning af Unilogin indberetninger 

• Datavarehusindberetning af optagelsesprøver 

• XPRS oprettelse af kæder 

• View til at finde gymnasiale elever 

• Se ansøgningsprioritering på forsiden 

• Ferieanmodning - flere ferieår 



• OG MEGET MEGET MERE. 

 


