Konferenceprogram 17. og 18. november 2022
Så er vi klar til igen at afholde superbrugerkonference for jer

Vi ses på Comwell Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense!
Med venlig hilsen VUCHosting

Torsdag d. 17. november
08.30

Morgenmad og ankomst

09.30

Velkomst v. VUCHosting

09.45

VUCHosting præsentation med driften

10.00

Mød forretningsudvalget og hør om projekterne

10.30

EG status præsentation

11.45

Frokost

12.30

Mini-kurser 2 x 45 min

14.45

Afrunding på dagen

15.00

Kaffe og kage

15.15

Walk ’n’ talk: Ud og se byen i grupper på Story Hunt i Odense

16.30

Pause

Aften:
18.00

Middag
Comwell byder på 2 retters middag med vand i hotellets restaurant.

19:45

Fælles underholdning v. forretningsudvalget

21:00

Tak for i dag

21:30

Mulighed for at mødes i baren på Comwell

1

Mini-kurser dag 1
På dag 1 tilbyder vi fire forskellige mini-kurser, som du kan tilmelde dig –
tilmeldingen foretages sammen med tilmelding til resten af konferencen. Der vil
være mulighed for at deltage i to mini-kurser.
På hvert mini-kursus vil der være 1-2 undervisere, som holder et fagligt oplæg af
ca. 45-60 minutters varighed. Herefter vil der være tid til at stille spørgsmål og
videndele i gruppen.

1. Ny superbruger
Et lynkursus til dig, der ikke har været på
superbrugeruddannelsen hos VUCHosting eller ønsker et brush
up på rollen. Hvor søger du information og hvilke værktøjer kan
du bruge. Derudover en gennemgang af de systemer,
VUCHosting arbejder i til dagligt.
Underviser: Amanda, Supporter VUCHosting

2. Skemaer
EG tilbyder en rundvisning i skemaer og alle de smarte
funktioner, der er at bruge. Kurset henvender sig til alle.
Underviser: Fagkonsulent fra EG A/S

3. Optagelse.dk
Rundtur i den nye funktionalitet til behandling af ansøgere fra
Optagelse.dk
Underviser: Fagkonsulent fra EG A/S

4. Censorlogin og mundtlige eksamener i Ludus Web
Rundtur i den nye funktionalitet.
Underviser, Fagkonsulent fra EG A/S
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Fredag d. 19. november
08.30

Godmorgen – praktisk information

08.45

Præsentation af Optagelse.dk v/ STIL

09.30

Pause

09.45

Præsentation af Optagelse.dk v/ STIL

10.45

Introduktion GDPR kursus/oplæg for offentligt ansatte

Personalekonsulenterne Aps

11.45

Frokost

12.45

ERFA grupper, 1. runde

13.45

ERFA grupper, 2. runde

14.45

Evaluering og afslutning
Vi siger tak for i dag med kaffe og kage, og afslutter konferencen med fælles
evaluering og brainstorm på idéer til næste år.

15.00

Tak for denne gang
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Dag 2: ERFA
Der vil i år være 4 emner, hvor den primære agenda er, at der efterfølgende bliver
dannet et netværk hvor VUCHosting vil facilitere første møde. Der skal i gruppen
vælges en ansvarlig for at indkalde til møder efterfølgende, hvor oplysningerne på
den ansvarlige gives efter ERFA mødet på superbrugerkonferencen. Derefter er det
frit om man vil skiftes til at indkalde og hvor meget man vil indkalde, det vigtigste
er at danne nogle ERFA grupper på sigt, og at vi har en tovholder når dagen er
omme. Det behøver ikke at være den med mest erfaring der vælges.
Emnerne i gruppen er frie, men vi har lavet et bud på hvad der kan tales om i
grupperne:

• Arkivering og GDPR
-

Netværket kan etables samlet eller separat.
Emner kan være hvad gør i med arkivering i Ludus web.
Hvad fungerer godt.

• Eksamens administration
-

Der kan fx dannes netværk for hvert fagområde.
Emner kan være eksamensdatabasen.
Detailplanlægningen.
Indberetninger.
Optagelsesprøver.

• Fjern/Flex administration
-

Opgaver.
Kombineret undervisning og fjern/flex.
GSK fjernundervisning.

• Fuldtidsuddannelse
-

Der er allerede et etableret fællesskab, men der kan dannes nye eller
samle det sammen.
Optagelse.dk
Oprettelse af klasser og hold.
Oprykning.
Skemaplanlægning.
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Praktisk information
Parkering
Comwell H.C Andersen ligger kun 750 meter fra Odense station, så er du med
toget behøver du ikke at tænke på taxa. Hvis du er i egen bil, tilbyder hotellet
parkering til 98 kr. pr. døgn – Bemærk at de har et begrænset antal pladser. Der
findes også parkeringskælder under selve Odeon til ca. 180 kr. pr. døgn.
Parkeringsafgift er ikke indlagt i konferenceprisen.

Check-in & check ud
Værelset er garanteret fra kl. 14.00 torsdag og check ud senest kl. 11.00 fredag.

Morgenmad
Torsdag serveres valgfri brød og kaffe/te til morgenmad 08.30. Hotellets fulde
morgenbuffet fredag er inkluderet i opholdet og serveres kl. 06.30-10.00. Har du
booket overnatning fra onsdag til torsdag er hotellets morgenbuffet også
tilgængelig torsdag.

Internet
Comwell tilbyder gratis Wi-Fi til alle gæster. Du forbinder ved at vælge 'HCA' som
Wi-Fi, der er ingen kode.

Materiale
Du får udleveret en konferencepakke med navneskilte, notesblok, kuglepen,
program og deltagerliste. Der er forlængerledninger tilgængelige til PC under minikurser og ERFA.
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