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Velkommen til 
superbrugerkonferencen 2017 

 Præsentation af VUCHostings deltagere

 Forventningsafstemning

 Praktisk information



Program



Tilfredshedsundersøgelse

 Hvorfor tilfredshedsundersøgelse?

 Hvordan arbejdes med resultaterne?

 Præsentation af hovedpunkter og ændringer indført på baggrund af dem



Tilfredshedsundersøgelse - Udvikling

Vi spurgte jer om følgende:

• I hvilken grad er du tilfreds er du                                                                

med det nye tiltag ”mandagsnyt”?  

• I hvilken grad er du tilfreds med                                                                 

niveauet af information omkring                                                             

Indholdet af kommende releases

af Ludus Suite og hvor tilfreds er                                                                      

du med VUCHostings projekter                                                                         

generelt? 

• I hvilken grad er du tilfreds med                                                                  

tiltaget med online præsentation                                                                        

af releases af Ludus Suite?

6%

32%

62%

Udvikling
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Tilfredshedsundersøgelse 
- Mandagsnyt

Bemærkninger:

 Så fedt at høre, hvor vi er henne og hvad der sker pt.

 Fint med en status

 Dejligt

 Jeg syntes der står for meget "fyld" tekst - noget vi ved - Er rigtig glad for den tid i bruger på at hjælpe os

 Dejligt at kunne følge lidt med

 Super godt med information - det har manglet. Det behøver måske ikke at være fast 1 gang om ugen                                                          - men blot 
hver gang, der er noget nyt at skrive rundt - da det ville være mere fleksibelt for jer ;)

 De så gode, skrevet helt nede på jorden.

 Jeg savner egentlig ikke yderligere læsestof... men ellers fint.

Tiltag:

 For at imødekomme dem, der synes der var for meget ”fyld”, eller som følte at det ikke var relevant er vi begyndt at skrive overskrifterne i selve 
mailen, så man hurtigt kan overskue om det er relevant.

 For at imødekomme dem der synes det ikke behøvede at komme hver eneste uge, har vi hen over sommeren som et forsøg nedsat kadancen til 
”efter behov” 

0% 15%

85%

Mandagsnyt
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Tilfredshedsundersøgelse 
– Info om nye releases og Projekter generelt

Bemærkninger:

 I gør det godt

 Da der i høj grad lægges op til at det fra VUChostings side, er superbrugerne der modtager information, synes jeg informationen 
omkring releases er noget mangelfuld, ofte svært at forstå for superbrugerne.

 Vil være fint med liste over prioriteringen af ændringsønsker

 Jeg ville gerne have en bedre viden om, hvad der er fejlrettelser og hvad der er udvikling i forbindelse med nye releases. Jeg har ikke 
helt styr på, hvad I mener med projekter, så middel vurdering

 Der mangler uddybende forklaringer til ændringer i Versionsbrevene. 

 Besked om hvornår ny version af Ludus installeres kommer tit så sent, at jeg ikke når at give besked til brugerne inden jeg går hjem. 
Det betyder af og til meget ballade, når de pludselig ikke kan komme på Ludus Web.

Tiltag:

 For at imødekomme dem, der synes at informationen omkring hvornår nye planlagte releases og andet vedligehold bliver installeret, 
har vi implementeret nyt menupunkt på hjemmesiden, hvor alle releases bliver offentliggjort ligeså snart VUCHosting kender 
tidspunktet.

 For at imødekomme dem, der synes informationen i versionsbrevene er mangelfuld, og dem der mangler overblik ved nye releases, 
over hvad der er fejl og hvad der er udvikling har vi implementeret følgende:

 Releases følges nu altid af en præsentation – enten online eller live.

 Der skrives nu til den bruger, som har indmeldt en fejl, præcis hvornår fejlen er rettet.

 Der føres nu på hjemmesiden opdateret oversigt over alle rettede fejl, med angivelse af fejlens karakter, dens sagsnummer samt hvilken 
version af Ludus eller Ludus Web den er rettet med.

17%

31%

52%

Info og projekter generelt
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Tilfredshedsundersøgelse 

- Online præsentation

Eksempler på bemærkninger

 Det har jeg ingen mening om, da vi endnu ikke har prøvet det af. Men hvis det kommer til at virke upåklageligt, er det smart og kan sparre en 
masse transport for mange af os.Men ved de større releases, vil jeg dog foretrække, at vi samles i Kolding.

 Har ikke prøvet det men mener det er en super god ide

 jeg syntes det er et godt tiltag og jeg deltager i præsentationen

 Jeg synes, at selve idéen er fin, når det drejer sig om mindre præsentationer, som i dette tilfælde fuldtid. Jeg synes, at der var en del 
opstartsproblemer og tror, at man ville få mere ud af det, såfremt man inden præsentationen kunne få noget materiale over, hvad der vil blive 
gennemgået. Derudover synes jeg, at spørgmål skal "skrives ind" i stedet for at blive stillet mundtlig - lyden var ekstrem dårlig.

 Præsentationen skal være målrettet brugerne. Var med til præsentation af fuldtidsaktivitet. Her ville det have været godt, hvis man havde taget 
højde for brugerne og hvilke informationer de havde brug for at komme igang med at bruge indberetningerne. Tænker her: man gennemgik 
med udgangspunkt i fanernes opstilling - det havde været bedre - at der havde været fokus på: hvad skal bruger gøre nu - før de kan 
indberette: 1)grunddata skal være ok - altså der skal indtaste pæd.kandidater, evt. fjern/flex procenter og data skal valideres - så kan man 
begynde at beregne - og til slut indsende - og lave suppl. indberetninger.

 Jeg hader webinars og den slags. Men det er selvfølgelig voldsomt tidsbesparende for en mase mennesker ifht. møder i Kolding, Køge eller 
Kbh.

 Tidsbesparende

 Vi har kun prøvet det en gang, så vurderingsgrundlaget er tyndt, men vi mister helt klart den networking som altid er en stor sidegevinst ved 
præsentationsdagene.

Tiltag:

 For at imødekomme dem, der synes at online præsentation er en god idé, men også savner networkning, og synes at præsentationsdage med 
fremmøde er gode især ved større releases, har vi aftalt med DXC at december-releasen i år medfølger en præsentationsdag i Kolding.

 For at imødekomme ønsket om viden om indhold, har vi aftalt med DXC, at de laver et stikordsprogram en uge før præsentationen.

8%

43%
49%

Online præsentation
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Tilfredshedsundersøgelse - Hotline

0%
23%

77%

Slet ikke tilfreds Tilfreds Meget tilfreds

Bemærkninger:

► Telefontid ok - mailsvar er nogen gange langsom

► Det er en kollega der kontakter jer, så ved det ikke.

► I første omgang svares der forholdsvis hurtigt men hvis det ikke er          

nemt at svare på, kan der godt gå lang tid inden man får svar.

► Har ikke oplevet endnu at telefonen ikke bliver taget

Tiltag: 

►Vi vil fortsat undersøge om åbningstiden er passende via undersøgelser 

som denne, for at afstemme om behovet ændre sig. 

Tilgængelighed



Tilfredshedsundersøgelse - Hotline

Bemærkninger

 Oplever nogen gange, at driftsproblemer og andet vigtigt, ikke bliver meldt ud til alle rettidigt. Det virker som om, 

at mange skoler opdager og indsender de samme spørgsmål eller fejl.

 Synes nogen gange ikke man for besked om at sagen er sendt videre til CSC. Hvis man ikke selv spørger.

 Jeg synes hotline det sidste års tid er blevet bedre til at informere om generelle problemer der vedrører os alle.

 Er blevet bedre på det sidste - men der mangler lige det sidste (hvis man sender en fejl ind - får man tit en 

melding om at fejlen er kendt - men superbrugerne er ikke orienteret om det rundt omkring) - og vi har ikke tid til 

at kigge på jeres hjemmeside hele tiden ;)

 Mangler info, når andre VUC'er har meldt graverende fejl ind, især det der vedrører aktivitetsberegningen.

 Lister med fejlrettelser og ændringsønsker, burde blive opdateret noget oftere.

 Jeg kunne godt tænke mig, at det blev meldt ud, når der er konstateret større fejl, som påvirker alle.

Tiltag:

► Lister med godkendte fejl bliver opdateret minimum hver 14 dag. 

► Liste over kommende opdateringer og releases. 

► Vi opfordrer til at tilmelde sig diverse driftstatus. Fx KMD og STIL. 

7%

20%

73%

Information om drift, 

opdateringer m.m
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Tilfredshedsundersøgelse - Hotline

Bemærkninger:

 Det fungere OK, er jeg i tvivl om svaret - spørger jeg ind til det.

 Er ikke selv superbruger - men har været indover i tilfælde af sygdom og har kun oplevet det nemt og godt

 Diverse input: (kunne ikke finde andre steder at skrive det): vi superbrugere mangler stadig et sted, hvor vi kan se, hvilke 
sager vi har inde og hvad status er. Endvidere går der ofte lang tid inden listerne på hjemmesiden er opdateret med 
ændringsforslag m.m. Kunne være supergodt, hvis også superbrugerne kunne se de indkomne fejl/ændrigsforslag m.m -
det er ikke nemt - blot fra en overskrift at se, hvad forslaget indeholder.

 Tit er det fejlrettelser man melder ind, og der går bare alt for lang tid inden de bliver rettet. Der er en del OBU/FVU fejl 
som stadig ikke er rettet.

 Går til en kollega, så ved det ikke.

 Det kniber tit med at få et svar på et akut problem. Man bliver næsten altid bedt om at lave en skriftlig sag

 Jeg tænker ikke at det er et Hotline problem, men at problemet hænger ved CSC. Det er selvfølgelig meget frustrerende 
når vi oplever funktionstab i forbindelse med ny programmering

Tiltag: 

 Tilbagemeldinger på hvornår fejl er blevet rettet.

 Lukke sager dage.

 Mulighed for at trække lister over sager hos en bruger. 

10%

12%

78%

Tilbagemeldinger på 

henvendelser
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Tilfredshedsundersøgelse - Hotline

Bemærkninger: 

 I gør det godt (også i stressede perioder) - så tak for det

Tiltag: 

 Vi vil fortsætte med at måle på vores imødekommenhed via undersøgelser 

som denne.

0% 2%

98%

Imødekommenhed
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Tilfredshedsundersøgelse - Hotline

Bemærkninger:

 Har oplevet nogle få gange, at der går laaannnggg tid, førend der kommer et 

svar retur. specielt på mailen

 Jeg syntes ofte der bliver henvist til at ringe til et andet VUC. Har også oplevet 

at hotline godt er klar over et problem hos UVM men ikke har gjort noget for at 

løse problemet.

 Den er svær at svare på, da det ikke er altid man får en tilbagemelding, så 

man ved ikke, om der sker noget i sagen

Tiltag: 

 Lukke sager dage for at komme ned i antal af sager

 proaktivitet på Hotlinen ved eksempelvis releases. 

 Forventningsafstemning for hvornår Hotline informere omkring 3. part. 

0%

12%

88%

Løser Hotline dine problemer

Slet ikke tilfreds Tilfreds Meget tilfreds



Tilfredshedsundersøgelse                             

-kompetenceafdelingen

 Vi spurgte jer om følgende:

• I hvor høj grad er du tilfreds med informationen omkring kursusafholdelse 

• I hvor høj grad deltager du på kurser 

• I hvor høj grad er du tilfreds med mængden af udbud af kurser og ERFA-dage? 

• I hvor høj grad er du tilfreds med tilbagemeldinger på henvendelser samt 

servicen i forbindelse med din deltagelse i kurser og ERFA dage?

10%

25%

65%

Kompetenceafdeling

& administration
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Tilfredshedsundersøgelse                             

-kompetenceafdelingen

Bemærkninger:

 Kurser og øvrige arrangementer er stort set altid tiltænkt superbrugere. 

Ligesom jeg, tænker jeg der sidder andre it-ansvarlige rundt omkring som 

ofte kun er med på sidelinjen.

 Kurser bliver meldt for sent ud. 

Tiltag

 VUC Hosting forholder sig til brugen af Ludus og ikke det tekniske setup –

nogen der kan konkretisere det/bud på hvad der ønskes her

5%

12%

83%

Informationen om 

kursusafholdelse
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Tilfredshedsundersøgelse                             

-kompetenceafdelingen

Bemærkninger

 Jeg har ikke en rolle der gør jeg bør tage på kursus - da mine kollegaer 

dækker de forskellige områder

 Tiltænkt superbrugere og ikke it-afdelinger

Tiltag

 I forbindelse med denne superbruger konference vil der i ERFA-

grupperne blive diskuteret om man kunne forestille sig at den 

pågældende gruppe bliver  afholdt i løbet af året evt opdelt øst/vest

15%

24%
61%

Deltager du på 

kurser og ERFA 

dage
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Tilfredshedsundersøgelse                             

-kompetenceafdelingen

Bemærkninger

 Der kunne godt arrangeres flere erfadage på udvalgte områder

 Vi mangler/har manglet handson kurser 

Tiltag

 Vi har tidligere i udsendte nyhedsbreve efterspurgt hvilke kurser og 

ERFA-grupper i kunne tænke jer og der er ikke kommet nogen 

tilbagemeldinger retur.

 I forbindelse med denne superbruger konference vil der i ERFA-

grupperne blive diskuteret om man kunne forestille sig at den 

pågældende gruppe bliver  afholdt i løbet af året evt opdelt øst/vest

10%

34%
56%

Mængden af 

udbud af kurser og 

ERFA-dage
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Tilfredshedsundersøgelse                             

-kompetenceafdelingen

Bemærkning

 neutral - da jeg ikke selv deltager 

Tiltag

 Vi vil fortsætte med at måle på vores service via 

tilfredshedsundersøgelser.
5%

29%

66%

Tilbagemeldinger på 

henvendelser samt 

servicen omkring 

arrangementer
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Nyt fra Hotline

 Bag om Hotline

 Nye releases – Testguide og test hjemmefra

 LSD 

 VUC Hosting hjemmesiden – hvad sker der?

 Bagsider på eksamensbeviser

 Book en hotlinemedarbejder

 Superbrugeruddannelsen – nu sker det!



Hotline – Releases og LSD

Nye releases:

 Testguiden 

 Sikre vi systematisk kommer hele vejen rundt ved test

 Test hos DXC og hjemme på kontoret

 Uden for DXC´s netværk finder vi fejl vi ellers ikke havde opdaget

LSD - lukke sager dag:

 Hvad er vores rolle?

 Både DXC og vi får mulighed for vidensdeling og sagerne lukkes så de kan prioriteres til 
placeholders



Hotline – Tips og bagsider

Tips på hjemmesiden:

 http://vuchosting.dk/hotlinen/tips-fra-hotlinen.html

Bagsider på eksamensbeviser:

 Fremadrettet tiltag – VUC Hosting undersøger før hver eksamenstermin om der er 

nye bekendtgørelser.

http://vuchosting.dk/hotlinen/tips-fra-hotlinen.html


Superbrugeruddannelsen

 Hvorfor en superbrugeruddannelse – er vi ikke dygtige nok? 

 En hjælp til nye superbrugere da vi ved I mange steder mangler ressourcer til oplæring

 Er der optagelseskrav?

 Nej – men nye superbrugere vil blive prioriteret først 

 Hvad får jeg ud af at deltage?

 En masse brugbar viden om hvordan/hvor man finder hjælp, udgangspunkt i konkrete cases, netværk og videndeling på tværs

 Bliver jeg ekspert i det hele?

 Som superbruger er du ikke ekspert – det kræver du har et mindset, hvor du er nysgerrig og stiller de rigtige spørgsmål

 Alt det praktiske, hvor, hvordan og hvornår?

 Nærmere info sendes ud til jer så snart program er fastlagt
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Netprøver.dk
Projektleder Jan Hauerslev



Hvem er jeg?

• Jan Hauerslev, projektleder for Netprøver i STIL

• Har arbejdet med it til erhvervsskoler siden 1991

• Erfaring med EASY-A, Elevplan og ØSE fra Logica/WM-data/Mentor

• Desuden optagelse.dk



23-07-2018

Side 25

Talepunkter
1. Lidt historie om Netprøver-projektet

2. Status 2017

3. Fremtidsperspektiver



Netprøver-projektet
• En central løsning blev ”krævet” af lederforeningerne

• Prøveafvikling er en forretningskritisk proces, som ministeret ønsker at have styring over og ejerskab til –
både i forhold til data, proces og sikkerhedsprocedurer. 

• Brugerne opnår lige vilkår, forudsigelighed og tryghed

• En central løsning kan udvides til andre af UVM’s uddannelsesområder.

23-07-2018

Side 26



Netprøver omfatter
• Centralt stillede stedprøver 

• Lokalt stillede større skriftlige prøver

• Generalprøver (mulighed for træning)

23-07-2018

Side 27



Netprøver omfatter IKKE
• Løbende opgaveafvikling

• Ændring af censormødet i Odense

• Udvikling af plagiatkontrolsystem

• Udvikling af nyt ”prøvebygnings-system”

• En løsning som forhindrer snyd

23-07-2018

Side 28



Projektets risici
• Manglende kapacitet ifbm. tusindvis af 

uploads/downloads

• Usability skal være i top

• Manglende parathed hos gymnasierne

• Modvilje hos bedømmerne

• Eleverne?
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Projektets risici

Bare vi 

snart får 

digitale 

prøver…

• Manglende kapacitet ifbm. tusindvis af 
uploads/downloads

• Usability skal være i top

• Manglende parathed hos gymnasierne

• Modvilje hos bedømmerne

• Eleverne?



Status på Netprøver 2017
• Sommereksamen maj 2017

• 112.000 (2016: 67.000) besvarelser afleveret, 99,4% afleveret af eleven selv

• 34.000 elever den 18. maj

• Virus- og plagiatkontrol virkede

• Mere end 96% af skolerne er meget tilfredse eller tilfredse 

• Censormødet 13.6.2017
• Wifi i Odense Congress Center virkede – for det meste…

• 94% synes det er nemt eller meget nemt med Netprøver

23-07-2018
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Status på Netprøver 2017
• SRP/SSO-forbedringer

• Ny forside for bedømmer

• Intern bedømmer ses tydeligt

• Nemmere download af besvarelser

• Distribution af opgavesæt
• Til vintereksamen virker det! 

• Stadig papir/CD til backup i sommeren 2018

23-07-2018

Side 35



Nyt i vinteren 2017/2018
• Opgaveformuleringer skal uploades i SSO

• Mulighed for at eksamensansvarlig kan ”låse” en opgaveformulering

• Til stedprøverne bliver opgavesæt udleveret digitalt
• I skal ”Åbne” for elevernes adgang til opgavesættet, når I er klar.

• Åbn ikke før alle fraværende elever er blevet registreret!

23-07-2018
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Fremtidsperspektiver og muligheder
• Indsats mod snyd

• Nye prøveformer med i Netprøver
• Prøver uden hjælpemidler

• Prøve med forberedelsesmateriale, som udleveres før stedprøven

• Kombineret mdt/skr prøve, hvor materialet udleveres måske 30 dage før en skriftlig afleveringsfrist, efterfølges af en mundtlig 
prøve

• Gruppeafleveringer – komplekst!

• Akutte beskeder under prøverne

• Udvidelse af Netprøver til andre områder
• Grundskolen

• AVU, FVU

23-07-2018
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Spørgsmål?

23-07-2018
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Frokost

Velbekomme – vi ses igen kl. 13.00 



Status fra udviklingsafdelingen

 Webshop

 Ændringsønsker

 Processen

 Hvad er der gang i nu?

 Decentralisering af undervisningsbeskrivelser og adgangskrav

 Holdliste

 Mange små ønsker

 Fejlede overførsler til Ludus



Status fra udviklingsafdelingen

Fejlrettelser i Ludus Suite

 Status og plan for fremtiden

 Processen (incident, problem, change, rettelse, besked)

 Antal fejl

 Hvor meget rettes pr. release

 Hvor meget er tilbage?

 Liste af changes på hjemmeside – kvalificering heraf (i gang nu)

 Plan for fremtiden - Performance

 Studievejledning

 Fremsøgninger og kørsler

 Myndighedskrav og hastesager



Status fra udviklingsafdelingen

 Performance

 Driften hos VUCHosting

 Fejlsøgning (RAM, CPU, Svartider i ui/statistik)

 Lokalt IT-miljø på VUC’et (Internet eller uoverensstemmelse med andet programmel)

 DXC Technology

 Datamængde

 Brugerbelastning

 Selve funktionen



V/ advokat Lise Høy Falsner

4. September 2017 – VUC - Superbrugerkonference 2017

Offentligretlige regler af betydning for 
VUC's håndtering af konkrete sager



Agenda

4. september 2017

Offentligretlige regler01

Forvaltningsloven02

03 Offentlighedsloven

Offentligretlige regler af betydning for VUC's håndtering af konkrete sager



Offentligretlige regler

4. september 2017

Hvorfor styr på offentligretlige regler

?
Offentligretlige regler af betydning for VUC's håndtering af konkrete sager



Offentligretlige regler

• Formel korrekt sagsbehandling – første skridt til 
rigtig afgørelse

• Vigtigt at have styr på de offentligretlige regler
før implementering af persondataforordningen

4. september 2017 Offentligretlige regler af betydning for VUC's håndtering af konkrete sager



Offentligretlige regler

4. september 2017

Hvilke regler gælder

?
Offentligretlige regler af betydning for VUC's håndtering af konkrete sager



Forvaltningsloven og offentlighedsloven

• Hvem omfattes af forvaltningsloven og offentlighedsloven?

• Forvaltningslovens § 1: "Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning."

• Hvad er "den offentlige forvaltning"?

• Stat

• Regioner

• Kommuner

• Institutioner/selskaber omfattet af love helt eller delvist

• Herudover konkret vurdering

• VUC er omfattet af begge love

4. september 2017 Offentligretlige regler af betydning for VUC's håndtering af konkrete sager



Forvaltningslovens regler

4. september 2017

Hvad indebærer reglerne i forvaltningsloven

?
Offentligretlige regler af betydning for VUC's håndtering af konkrete sager



Forvaltningslovens regler - Begrundelse

Begrundelsen (Forvaltningslovens § 22):

Mundtlige afgørelser (Forvaltningslovens § 23):

4. september 2017

En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, 
medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende medhold.

“

”
Skriftlig begrundelse kan forlanges inden 14 dage.

”

“

Offentligretlige regler af betydning for VUC's håndtering af konkrete sager



Forvaltningslovens regler - Begrundelse

Hvad skal begrundelsen indeholde?

• Forvaltningslovens § 24:

• Henvisning til retsregler

• Hvis skøn:

• Henvisning til hovedhensyn

• Faktiske omstændigheder

• Kan begrænses af hensyn til private eller offentlige interesser (I praksis ikke særlig relevant 
undtagelse for VUC)
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Forvaltningslovens regler - Begrundelse

Krav til begrundelsen

• Forvaltningslovens § 24:

• Forklaring på, hvorfor afgørelsen har det
pågældende indhold

• Dækkende
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Forvaltningslovens regler - Begrundelse

Begrundelsespligten

• I hvilke situationer gælder begrundelsespligten?

• Afgørelsesbegrebet

• F.eks. ved ansættelse

• Accept: ÷ begrundelsespligt

• Afslag: hovedhensyn nok
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Forvaltningslovens regler - Partshøring

Forvaltningslovens § 19 (partshøring)

• Høring over: faktiske omstændigheder

• Oplysninger: "til ugunst" og "af væsentlig betydning for sagens afgørelse"
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Forvaltningslovens regler - Partshøring

4. september 2017

F.eks. ved ansættelse

• Hovedregel: ÷

• Undtagelse: Hvis afslag er begrundet i 
udefrakommende nye oplysninger fra f.eks. 
tidligere arbejdsgiver eller fra 
Kriminalregisteret

• Samtykke til indhentelse af oplysninger 
fritager ikke for høringspligt

Hvornårskal der partshøres

?
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Forvaltningslovens regler - Partshøring
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F.eks. ved afskedigelse

• Samarbejdsvanskeligheder/uegnethed
(udvidet partshøringsforpligtelse)

• Bortvisning

Hvornårskal der partshøres

?
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Forvaltningslovens regler - Partshøring

Forvaltningslovens § 19

• Hvilken frist skal der gives?

• 8-14 dage (dog evt. kortere ved bortvisning)

• Udsættelse
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Forvaltningslovens regler - Partshøring

Behandling af indsigelser

• Særskilt brev eller besked sammen med afgørelsesbrevet?

• Hovedregel: Normalt sker behandling sammen med afgørelsesbrevet

• Undtagelse: Hvis nødvendigt at give nye faktiske oplysninger
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Forvaltningslovens regler - Partshøring

Andre forpligtelser

• God forvaltningsskik

• F.eks. at informere de ansatte før offentliggørelse

• Folketingets Ombudsmands brev af 6. November 2007 om gadeplanmedarbejdere
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Offentlighedsloven

Offentlighedsloven

• Aktindsigt til udenforstående – parter har ret til aktindsigt efter forvaltningsloven

• Afslag: Af ressourcemæssige årsager (dog ikke for journalister mv.)

Notatpligt

• Offentlighedslovens § 13:

4. september 2017

I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., 
når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller 

eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om 
indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne 

i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

“
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Offentlighedsloven
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Faktiske omstændigheder

• F.eks. et udsagn fra en 
medarbejder, chef eller kollega

• F.eks. oplysninger fra andre 
myndigheder eller databaser

Omfattet af notatpligt

Notatpligt

Offentligretlige regler af betydning for VUC's håndtering af konkrete sager



Offentlighedsloven

4. september 2017

• Faktiske omstændigheder, der 
allerede fremgår af sagens 
dokumenter

• Argumenter

• Vurderinger

• Indholdet af gældende ret

Ikke omfattet af notatpligt

Notatpligt
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Lise Høy Falsner

Profil

Lise Høy Falsner leder sammen med Henriette Stakemann vores team for arbejds- og ansættelsesret. 

Lise rådgiver offentlige, halvoffentlige og private virksomheder om ansættelses- og arbejdsret og har 
bl.a. gennem mange års virke hos Kammeradvokaten særlig ekspertise med rådgivning af stat, 
regioner, kommuner og selvejende institutioner, herunder universiteterne.

Den store erfaring med rets- og voldgiftssager gør Lise til en efterspurgt advokat til at føre 
ansættelses- og arbejdsretlige sager ved landsretterne, Højesteret, Arbejdsretten, 
Tjenestemandsretten og faglig voldgift.

Herudover rådgiver Lise om tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, varetager 
advokatundersøgelser om medarbejderforhold og virker som voldgiftsdommer inden for ansættelses-
og arbejdsret.

Lise har omfattende undervisningserfaring og er en populær foredragsholder til kurser og konferencer 
om ansættelsesret - navnlig om ansatte, der er undergivet offentligt regulerede ansættelsesvilkår..

Highlights

Lise har fra 1997-2017 ført en række principielle højesterets- og landsretssager samt faglige 
voldgiftssager for offentlige myndigheder om offentligt ansattes retsforhold.

• Kommune - repræsenteret kommune i en principiel sag for Østre Landsret 2017 vedrørende 
påstået aldersdiskrimination

• Erhvervsakademier
• Repræsenteret erhvervsakademi i en sag om forældelse, først for byretten og derefter for 

Østre Landsret i 2017
• Repræsenteret erhvervsakademi i forbindelse med krav fra Erhvervsstyrelsen i 2016 om større 

påstået tilbagebetaling af tilskud til ansattes lønninger
• Erhvervsskoler - repræsenteret flere erhvervsskoler i sager bl.a. for Ligebehandlingsnævnet i 

2015-2017 vedrørende påstået overtrædelse af forskelsbehandlingsloven
• Virksomhedsoverdragelsesloven og udbud - sag i Østre Landsret i 2016 om ordregivers 

ansvar i forbindelse med udlicitering
• Højesteretssag - sag i Højesteret i 2015 om ligebehandling og om arbejdsgiverens adgang til 

medarbejders emails

Arbejds- og Ansættelsesret
Offentlig Ret (Stats- og Forvaltningsret)

T: +45 36 94 13 69
M: +45 30 93 71 74
E: fal@plesner.com

Lise Høy Falsner
Advokat (H), associeret partner

Ratings

Lise Høy Falsner is listed as an expert with respect to Labour, Employment & Benefits -
Labour & Employment.
Who's Who Legal (2016)
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Plesner
Plesner Advokatpartnerselskab
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Tlf.: +45 33 12 11 33
Fax: +45 33 12 00 14
Email: plesner@plesner.com
CVR-nummer: 38 47 79 35 Informationerne i denne præsentation er af generel karakter og er ikke at forveksle med juridisk 

rådgivning. Anvendelse af præsentationens informationer sker på eget ansvar. Du er velkommen til at 

kontakte Plesner ved behov for rådgivning.



Kaffe og kage 

Tank op med en kop kaffe og lidt kage – vi ses igen kl. 15.15 



Erfaringsudveksling

 Præsentation af rammerne for ERFA

 Gruppernes emner

 Superbrugernes fordeling på dem

 Gode råd til at få gang i snakken

 Raden rundt – gode tips eller udfordringer

 Skriv ned! 

 Spørgsmål?

 Sæt i gang! 



Erfaringsudveksling - opsamling

 Der er mere tid til ERFA i morgen tidlig  er der noget vi skal gøre anderledes 

der?

 Hvad fik man ud af ERFA?

 Er der nogen, der gerne vil dele noget ny viden i plenum?

 Er der nogen der gerne vil stille et spørgsmål i plenum, som ikke kunne besvares i 

gruppen?



Tak for i dag 

Tak for i dag – vi ses igen i morgen tidlig kl. 08.30



Erfaringsudveksling

 Nye grupper 

Sæt i gang! 



Oplæg på

superbrugerkonferencen 2017

Verner Rylander-Hansen, formand for Danske HF & VUC 

og rektor for Kolding HF & VUC 



Danske HF & VUC

 Danske HF & VUC har 30 medlemsinstitutioner med ca. 230 ledere (der findes også 

en forening for VUC’ernes bestyrelser).

 Danske HF & VUC arbejder for:

– At skabe de bedst mulige vilkår for institutionernes virke.

– At styrke den generelle viden i samfundet om VUC og VUC’s uddannelser.

– At bidrage aktivt til udviklingen af uddannelsespolitikken via oplæg til reformer af sektorens 

uddannelser. 

– At styrke den faglige og professionelle udvikling af sektoren fx gennem udviklingsinitiativer, 

videndeling og samarbejde mellem skolerne.
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Strategiske mål for foreningen

De overordnede mål for Danske HF & VUC er formuleret i tre strategiske mål:

1. Øge overgangen til videre uddannelse, beskæftigelse og øge integrationsindsatsen.

2. Styrke og målrette almen voksenuddannelse (AVU).

3. Få et nyt og stærkere hf.
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Fire fokusområder

Bestyrelsen har formuleret fire fokusområder, foreningen især skal have i sigtekornet i 

det løbende arbejde.

De fire fokusområder er:

– VUC skal styrke sin profil og identitet.

– VUC skal styrke og målrette sin dokumentation.

– AVU-området skal udvikles og synliggøres.

– HF skal udvikles og synliggøres.
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Den igangværende indsats (eksternt)

 Styrke kontakten til politikere og embedsmænd.

 Kortlægge centrale politiske interessenter. 

 Styrke den strategiske politikudvikling og holdningsberedskabet.

 Intensivere pressearbejdet, så sektoren bliver mere synlig i medierne.

 Bruge sociale medier som facebook og twitter.

 Deltage i folkemødet på Bornholm.
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Den igangværende indsats

(internt)

 Inddrage alle medlemmer mere aktivt i politikudviklingen, med fokus på øverste 

ledere.

 Udvalgsstruktur med fokus på udmøntning af strategien og samspil mellem 

bestyrelse og udvalg: Institutionsudvalg, Uddannelsesudvalg og Kompetenceudvalg.

 Ad hoc-arbejdsgrupper til udvalgte opgaver, fx om VEU-indsatsen.

 Styrke samspil og videndeling på tværs af sektoren.
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En case

Den forberedende grunduddannelse (FGU)
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Politiske udspil om de forberedende tilbud 

(FGU)

 Den 2. februar 2017:  KL: Alle unge skal med

 KL satte en dagsordenen.

 KL: Én indgang til forberedende uddannelse med kommunal forankring.

 Livlig debat om udspillet i medierne i ugerne efter. Flere organisationer udtrykte 

bekymring. Også VUC.
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Politiske udspil om de forberedende tilbud 

(FGU)

 Den 28. februar 2017: Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en 

ungdomsuddannelse.

 En fælles forberedende uddannelse for de 15-29-årige .

 Ekspertgruppen:

Lad os ophøre med at føre ”restpolitik” til ”restgruppen”.

 VUC: Lad os ikke ødelægge, hvad der fungerer for de mange, for at fikse, hvad der 

ikke fungerer for de få.
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Politiske udspil om de forberedende tilbud 

(FGU)

 Den 10. maj 2017: Regeringen: Tro på dig selv – det gør vi 

 Udspillet følger i store træk ekspertgruppens anbefalinger.

 En forberedende grunduddannelse (FGU) til unge op til 25 år, 

der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse / ikke er i 

gang med en ungdomsuddannelse og ikke er i beskæftigelse.

 Nye FGU-institutioner.

 FGU’en samler seks uddannelser for målgruppen.

 FGU’en vil indeholde tre spor:

– Almen grunduddannelse.

– Erhvervsrettet grunduddannelse.

– Produktionsgrunduddannelse.
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Interessevaretagelse

Både KL’s udspil, Ekspertgruppens anbefalinger og regeringens udspil har givet 

anledning til massiv mødeaktivitet og intensivt pressearbejde. 

Formandskabet har holdt møder med:

 En lang række christiansborgpolitikere: Annette Lind og Mattias Tesfaye (S), Jacob 

Mark (SF), Jakob Sølvhøj (EL), Marianne Jelved  og Lotte Rod (RV) samt Marlene 

Harpsøe og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

 Relevante organisationer, blandt andet KL, GL, LO, UDF, 

UU Danmark mv. 
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Status

 De politiske forhandlinger pågår fortsat.

 Vi vurderer, at

– Partierne ønsker et nyt forberedende tilbud til målgruppen.

– Partierne er enige om indholdet, dvs. en ny FGU med tre spor.

– Der er uenighed om forankringen – skal uddannelsen være 

kommunal eller statslig forankret.

– Antallet af uddannelsessteder drøftes.

Vi har arbejdet for:

 At få sat aldersgrænsen (yderligere) ned.

 At der indføres en række undtagelser ift. aldersgrænsen.

 At der gives mulighed for lokale løsninger/modeller (frem for én 

landsdækkende model).

 At implementeringen afpasses den varige volumen.
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Oplæg på

superbrugerkonferencen 2017

Kirsten Preisler, konst. sekretariatschef, Danske HF & VUC 



VUC Sekretariatet

 VUC Sekretariatet blev etableret i 2006 og er placeret i Ny Vestergade 17, 

København.

 I samme ejendom holder andre interesseorganisationer på uddannelsesområdet til. 

Vi er: 

 1 konst. sekretariatschef

 1 chefkonsulent

 2 specialkonsulenter

 1 konsulent

 1 administrativ koordinator.
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VUC Sekretariatets hovedopgaver 

 Interessevaretagelse og politikudvikling.

 Rådgivning og betjening af bestyrelsen .

 Betjening af foreningen og medlemmerne.

 Dokumentation af sektorens indsats og effekt.

 Bindeled mellem sektor og myndigheder (især UVM.

 VUC VIDENSCENTER: Fokus på udvikling og forandring af praksis.
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Interessevaretagelse

 Internt nyhedsbrev hver anden uge til sektoren.

 Eksternt nyhedsbrev udsendt seks gange – ca 600 eksterne modtagere.

 Ny hjemmeside i løbet af 2017.

 Strategisk opbygning af relationer til blandt andet politikere og andre organisationer.

 Målrettet styrkelse af kendskab om VUC-sektoren.

 Fokus på øget dataindsamling i sektoren og strategisk brug af det.

 Samarbejde med andre sektorer, fx med Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier om 

EUD-indsatsen.
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Interessevaretagelse, et eksempel

Unge-kampagnen har betydet, at vi fra centralt hold:

 Har oprettet en taskforce, der arbejder både med de langsigtede politiske mål og den 

løbende dag-til-dag indsats.

 Har intensiveret antal af møder med politiske aktører.

 Har lanceret en fælles Facebook til præsentation af vores budskaber.

 Har lanceret en blog på Det Offentlige.

 Har skruet op for brug af debatindlæg, Twitter.

 Har oprettet kampagnesite på vuc.dk.
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Rådgivning og betjening af bestyrelse

 Forberede bestyrelsesmøder og –seminarer.

 Forberede repræsentantskabsmøder (kun øverste ledere).

 Forberede møder med VUC Bestyrelsesforeningen.

 Udarbejde mødeforberedelse, notater, oplæg, præsentationer mm. 

 Betjene de tre stående udvalg og ad hoc-arbejdsgrupper, fx arbejdsgruppen om et 

sektorudspil på hf-området.
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Betjening af forening og medlemmer

 Gennemføre det årlige møde for sektoren og dens samarbejdspartnere, VUC 

Årsmøde.

 Planlægge foreningens generalforsamling.

 Institutions- og medlemsbetjening, fx ved at afholde konferencer og seminarer.

 Styrke udviklingen af den faglige og pædagogiske kompetence i sektoren.

 Fungere som bindeled mellem sektor og myndigheder.

 Repræsentere foreningen i arbejdsgrupper og lign.

 Udarbejde høringssvar.

90



VUC Videnscenter

Konkrete aktiviteter er blandt andet:

 Initiere og understøtte forsknings- og udviklingsprojekter i sektoren.

 Afholde konferencer og seminarer, fx den årlige ”VUC deler viden”-konference, som 

er for både eksterne og interne deltagere.

 Afholde temadage/gå-hjem-møder på tværs af skolerne.

 Udvikle netværksarrangementer, fx seminarer i regi af Pædagogisk Ledelsesnetværk.

 Udsende oplæg og artikler og et nyhedsbrev tre til fire gange årligt.
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ERFA – opsamling plan fremover

 Opsamling på erfa-grupperne her på konferencen

 Er der behov for ERFA-gruppemøder fremover?

 Hvilke ERFA-grupper er der behov for?

 Skal ERFA-møder afholdes af nationalt eller delt op i øst og vest

 Videndeling via linked in:

 VUCHosting virksomhedside

 VUCHosting – erfagrupper med mulighed for åben og hurtig videndeling



Frokost

Velbekomme – vi ses igen kl. 13.00 
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Hovedpunkter

Baggrund, formål og projektforløb

Funktionalitet og begreber

Særligt ift. indberetninger af enkeltfag

Uddannelsespålæg, skoleskift og manuel indberetning

Support og driftsinfo

Spørgsmål
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Formål
Vejledningsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Aktuelle data om de unge mellem 15-30 år

uddannelsesaktiviteter
beskæftigelsessituation

Aktiviteter skal som udgangspunkt vare min. 3 mdr.

Uddannelsesinstitutioner skal indberette de unges

optag på uddannelse

risiko for frafald

afbrudt uddannelse

gennemført uddannelse

eIndkomst data om beskæftigelse og off. forsørgelse 

Data til Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentre samt STAR og 
statistik



Projektforløb
‘Agil vandfalds’ udvikling

Hovedleverance: April 2017

Indberetning, valideringssvar, afhentning af hændelser, SKAT-data, 
uddannelsespålæg + datamigrering

Opfølgende leverance: Sept. 2017

Flere indberetningskilder, manuel indberetningsløsning, statistik, 
overvågning

Forretningsreferencegruppe: STUK, UU DK, UU Kbh., STAR, UFM, KL, 
Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, Lederforeningen for VUC, 
Vestegnen HF og VUC

Leverandørmøder: okt 16, marts-maj 2017 …
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Funktionalitet og begreber
Validering ift. cpr- registret 

(den unge skal være ml. 15-30 år og have dansk bopæl)

Forløb 

Status (optag, risiko for frafald, afbrud, gennemført) 

Hændelsesdato

Registreringstid = kørselsdato

Annullering 
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Funktionalitet og begreber
Afbrud og årsagskoder – årsagen skal altid angives ved afbrud
Hændelsesdatoen er lig den dato, hvor den unge afbryder aktiviteten. 
Fremtidige hændelsesdatoer på afbrudsindberetninger vil genere et 
valideringssvar til datakilden om, at indberetningen er modtaget for tidligt og 
ikke accepteres. Grunden er at UU skal agere på afbruddet.

Fejlbeskeder: 

Hårde fejl – indberetningen afvises, 

Fx dublettjek

Bløde fejl – indberetningen accepteres, men vi gør opmærksom på 
uhensigtmæssigheder ift. det indberettede

Fx forløb mangler optag

Hvad kan I gøre? 

Vi er i dialog med UU og deres leverandører om hvordan de modtager og skal 
forholde sig til jeres data



Særligt ift. enkeltfag
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For aktiviteter såsom AVU, FVU, OBU samt HF-enkeltfag, hvor 
uddannelsen ikke resulterer i et bevis, indberettes gennemført efter 
sidste undervisningsdag.

Ungedatabasen validerer alle indberetninger og har en hovedregel om, 
at der ikke må indberettes optag efter indberetning af gennemført for 
samme cpr-nummer, institution og uddannelseskode. 
Undtagelser fra denne regel er indberetninger for cøsa formål: 2542 
(DU), 3016 (AVU), 3018 (FVU) og 3019 (OBU) samt forberedende 
aktivitetskode 1060. 



Særligt ift. enkeltfag
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Indberetning af uddannelsesforløb af kortere varighed, som den 
unge kan tage løbende/samtidig på samme institution (evt. på 
forskellige afdelinger) forenkles ved, at der kun skal indberettes på 
hovedinstitutionsnummeret.

Der skal ikke indberettes mellem forskellige forløb, hvis der er pauser 
(op til 100 dage). Dvs. kun et optag og en gennemførsel.

Dette er for at undgå mange uoverskuelige indberetninger om optaget 
og gennemført, hvis den unge reelt er i gang med et længere forløb. 
Gennemført af enkeltfag kan indberettes efter endt 
uddannelsesaktivitet.



Uddannelsespålæg, skoleskift mv.
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Ungedatabasen modtager information om uddannelsespålæg fra STAR 
og videregiver til UU (for unge op til 25 år).

Skoleskift (fuldtid/enkeltfag)

Manuel indberetning – for mindre uddannelsesinstitutioner som ikke 
har et studieadministrativt system og derfor ikke kan indberette via 
webservice, udvikler vi en manuel indberetningsside primo okt. 
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Support

STIL support på telefon 35 87 85 50
man-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14
Kontaktformular til supporthenvendelser på enten stil.dk eller viden.stil.dk

Særligt ift. bestilling af ip adresse åbning/ændring - webformular

Driftsinfo: 

Tilmeld med uni-login og få besked når der er nyt (fejl, ekstraordinære 
servicevinduer mv.)

https://driftsinfo.uni-c.dk/index

Viden.stil.dk: 

Vejledning (FAQ), grænsefladebeskrivelser, uddannelsesmodellen (kodesæt), 

https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/7/user/login?destination=portal/7/create/70
https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/markedsgoerelse-af-studieadministrative-systemer/Oplysninger-i-forbindelse-med-leverandoertilslutning-til-IP-Ung
http://driftsinfo.uni-c.dk/tjenester
https://viden.stil.dk/display/DBUNGE/Ungedatabasen
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LUDUS Suite

Studievejledning

Fagkonsulent: Bente Klausen Pedersen
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Ny kursist efter indskrivning
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Tilmeld til kendt hold/moduler på kendt hold
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Tilmeld til kendt hold/moduler på kendt hold
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Rediger tilmelding
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Rediger tilmelding
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Tilmeld kursisten til modulerne i oversigten
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Mulige funktioner på en ventelistetilmelding
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Mulige funktioner på tilmeldingen til et enkelt modul
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Flyt-funktionen
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Flyt ext-funktionen
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Find modul
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Find forslag
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Find forslag
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Find forslag
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Tilmeldingsoverblik
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Eksamenstilmeldinger
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Tilmeld som selvstuderende



July 23, 2018 123DXC Proprietary and Confidential

Kursisten er tilmeldt som selvstuderende
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Hvordan kommer vi herfra til release i december 
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Tidsplan for release af studievejledningsfunktionalitet

• Review af prototype 19. september 2017

• Kravsafklaring afsluttes uge 40 2017

• Udvikling af prototype august til november 2017

• Designreview 9. november 2017

• Udvikling fortsat november 2017

• Test 29. og 30. november 2017

• Til- og fejlretning efter test uge 48 og 49 2017

• Gentest 5. og 6. december 2017

• Release 13. december 2017

• Præsentation 15. december 2017

• Evaluering af ændringerne ultimo januar 2018
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Tak for nu



Kaffe og kage 

Nyd en kop kaffe og et stykke kage – vi ses igen kl. 15.00 
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LUDUS Suite
Senior Program Manager: Vivi Nordestgaard
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- DXC Technology – Education
- Fremtidsplaner
- Udviklingsemner
- 3’de-parts programmer
- Persondataforordningen 2018
- Samarbejde
- Nye tiltag
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DXC Technology –
Education
…..i daglig tale:
LUDUS teamet

- 19 personer

- sidder samlet i Skejby

- dækker næsten alt vedr. LUDUS Suite

- undtaget er drift, jura og (dele af) økonomi

- unikke i DXC 
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Vivi Nordestgaard – leder

Produkt, udvikling, personale, økonomi, salg m.m.

Anette Rasmussen – salg og marketing

Salg, marketing, kontrakter, tilbud, kursuskatalog, 

præsentationsmateriale m.m.

Susanne V. Nørgaard - sekretær

Kontrakter, fakturering, korrektur, kursustilmeldinger m.m.

Barry K. Nielsen - HelpDesk

Telefon, postkassen med kundehenvendelser, mange diverse 

opgaver

På vej… - projektleder

Daglig koordinering og vurdering af opgaver ift. release, 

myndighedskrav, nye tiltag, deltagelse i møder, bemanding i

afdelingen og på opgaver, hjælpe Vivi m.m.m.
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Pia M. Larsen  

fagkonsulent

Lasse Olsen  

fagkonsulent

Bente K. Pedersen  

fagkonsulent

Per Jensen 

fagkonsulent

Niels I. Larsen-Leddet

fagkonsulent

HelpDesk

Opstart af nye kunder

Analyse

Kravspecifikation (APB)

Vejledninger

Hjælp

Kurser

Konsulentdage

Dialog med myndigheder

Sparring for udviklere

m.m.
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Paw P. Dybdahl  

Software arkitekt

Søren Virkelyst  

systemudvikler

Annette Ljungberg

systemudvikler

Kristian Andersen

systemudvikler

Henrik Klareskov

systemudvikler

Analyse

Kravspecifikation

Design

Udvikling

Hjælp

Udvalgte HelpDesk henv.

Sparring med fagkonsulenter

m.m.
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Ulrich W. Bøttger - UIX designer

Design, opfriskning og ensretning af UI (brugergrænsefladen), 

bade visuelt og brugsmæssigt

Lars Valdemar H. – en slags udvikler

Databasehaj, driftskyndig, div. udvikling, Georg Gearløs m.m.

Thomas Dybdahl – studenterudvikler (AU)

Diverse udviklingsopgaver

Jakob Jørgensen – studenterudvikler (AU)

Diverse udviklingsopgaver
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Formaliseret samarbejde med STIL

- myndighedskrav og udvikling

Persondataforordningen 2018 *

Revisionserklæring 2018

Nyt kundesegment på vej

- nogle evt. i udbud

Flere integrationer med andre produkter

Myndighedskrav

Genudvikling og ekstra funktionalitet *

- LUDUS kerne og ‘den grønne del’

Ny funktionalitet

- ønsker, samt bonus fra andre segmenter

Mulig automatiseret test

Ensrettet ‘look and feel’

Fremtidsplaner
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Fremtidsplaner – genudvikling og ekstra funktionalitet

- opgaverækkefølge vurderes og (re)prioriteres løbende

- input kommer fra: myndigheder, brugere, ledere, VUC Hotline

- vejen fra indmeldte fejl og ønsker til LUDUS Suite *

- nyt design giver nye muligheder og begrænsninger

- hastighedsforbedringer giver nye mulighede og begrænsninger

- genbrug og genkendelighed giver nye mulighede og begrænsninger
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Udviklingsemner
– ikke udtømmende eller redigeret liste fra vores sagsstyringssystem

Placeholder: Skema

Placeholder: Kursist/hold

Placeholder: Lærertimer

Placeholder: Betaling

Placeholder: DU Genudvikling 

Placeholder: XPRS udeståender

Placeholder: Ansøgninger og behandling af ansøgere

Placeholder: Diverse opgaver

Placeholder: Udskrifter som ikke falder naturligt i andre grupperinger

Placeholder: Kodeadministration

Placeholder: Tilmeld til undervisning

Placeholder: Holdadministration

Placeholder: Aktivitetsopgørelse (enkeltfag & fuldtid)

Placeholder: Integration med andre systemer

Placeholder: Læreradministration

Placeholder: Eksamensplanlægning

Placeholder: Eksamen og beviser

Placeholder: Kursistadministration

Placeholder: HTX

Placeholder: Fravær/fremmøde

Placeholder: Studieaktivitet 

Placeholder: Undervisningsplaner (forløb, underv. beskr., studieplaner)

Placeholder: Valg af valgfag og studieretninger

Placeholder: Skema

Placeholder: Eksamen

Placeholder: Diverse

Placeholder: Interne opgaver

Placeholder: Konferencer

Placeholder: DU Ændringsønsker vedr. LUDUS Web 

Placeholder: Skriftlige opgaver

Placeholder: Lærer

Placeholder: SU

Placeholder: Kalender

Placeholder: Begivenheder

Placeholder: Hjælp

Placeholder: Sager

Placeholder: Studiebog

Placeholder: Kørsler

Placeholder: Prøveplaner

Placeholder: Infostander

Placeholder: System (DBA)

Placeholder: Censorbank udligning

Placeholder: Større opgaver til gymnasier

Placeholder: Studieretninger

Placeholder: Dokumenter

Placeholder: Studievejleder

Placeholder: Internet Explorer 10 problemer.

Placeholder: Tilkøb

Placeholder: VUC fejl

Placeholder: Aktivitetsberegning og -indberetning

Placeholder: Timefagfordeling

Placeholder: Tidsregistrering
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InLogic

Import af:

- kontaktoplysninger

- komme/gå-registreringer

- fraværsårsager

Mangler brugertest

IMS

- import af dokumenter

- afsendelse til digital post

Hhv. I brug og klar til brugertest.

Nyt møde med Henrik Poulsen på vej

3’de-parts programmer
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MCB

- eksport af fagudbud

- import af tilmeldinger

3’de parts programmer

KMD

- afsendelse til Digital Post

- import af dokumenter

Hhv. i brug og på vej.
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• Gennemlæsning og identifikation af opgaver

• Oplæg til opgaver på punktform

• Vurderes af jurist og samarbejdspartnere

• Nedbrydning af opgaver ift. LUDUS Suite

• Estimering og prioritering

• Udmelding af rækkefølge og plan

• Gode råd til brugere af LUDUS Suite – uden juridisk ansvar

Persondataforordningen 2018
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DXC og VUC Hotline/projektgruppen

• Prioritering

• Skabe forståelse begge veje

• Sparringspartnere

• Dialog med myndigheder

• Ensretning af ønsker

• Temagrupper

• Testdeltagere og formidlere

• Holder og både ‘i ørerne’ og ‘på tæerne’

• Stor fordel med drift/hosting samlet

• Hotline er selv eksperter

LUDUS Suite
- et samarbejde
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DXC og jer

• Mange idéer og ønsker

• Fingeren på pulsen

• Fænomenale testere

- finder lynhurtigt fejl

- tester scenarier vi ikke kender

- kan generere komplekse testdata

• Forstår vigtigheden af samarbejde

LUDUS Suite
- et samarbejde

July 23, 2018 142
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• Alle kendte myndighedskrav på Roadmap

• Funktionalitet som flyttes/genudvikles på Roadmap

• Der vil med næste release og derefter kunne ses forandringer i UI kontinuerligt

• Scype-præsentationer

• Menupunkter i LUDUS Kerne vil blive lukket ned fra nu af

• Hurtigere svartider i HelpDesk

• Diverse hastighedsforbedringer

• Fokus på opdatering af vejledninger

Nye tiltag – udført, i gang og på vej
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If everything seems 
under control, you’re 
not going fast enough.”
Mario Andretti

“
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Tak for i dag fra DXC



Afslutning

 Evaluering

 Hvordan har konferencen været

 Hvad ønsker vi os mere af/ mindre af/ til næste år

 Hvilke ideer har vi til programmet eller afholdelsen næste år 



Tak for denne gang – Kom godt hjem


