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Nyt fra Projektledelsen 
Det er aftalt med Sisse Jacobsen, at hun skal bistå Hella i udviklingsarbejdet og andre områder hvor det 

skønnes relevant. Vi arbejder derfor på, at finde en person der hjælpe Mia i hotline, men indtil vi har 

fundet en løsning hjælper Sisse når det er nødvendig. 

Vi er i fuld gang med at følge op på vores kontakt med CSC, for at få et overblik over hvad vi mangler at få 

udviklet. Dernæst skal vi til at undersøge mulighederne for at forlænge kontrakten med CSC, på hvilke 

præmisser og til hvilke pris. Vi skal desuden også i gang med et nyt udbud, men der forligger ikke nogen 

plan for det på nuværende tidspunkt.  

Flex udviklingen 
Udviklingen af Flex Opgaver i LUDUS Suite er gået ind i sin sidste og meget spændende fase – Testen af 

det der er blevet udviklet. 

Torsdag d. 19. februar 2015 og fredag d. 20. februar 2015 mødes udviklingsgruppen hos CSC i Aarhus og 

tester det udviklede.  

Præsentationen af Flex Opgaver er slået sammen med præsentationen af Flex Varsling. 

De nye funktioner præsenteres samlet for alle på en Præsentationsdag d. 11. maj 2015 på Comwell i 

Kolding. 
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Eksamensudviklingen 
Udviklingen af eksamensplanlægningsdelen i LUDUS Suite er gået ind i sin sidste og meget spændende 

fase – Testen af det der er blevet udviklet. 

Mandag d. 23. februar 2015 og tirsdag d. 24. februar 2015 mødes udviklingsgruppen hos CSC i Aarhus og 

tester det udviklede.  

De nye funktioner præsenteres for alle på Præsentationsdagen d. 6. marts 2015 på Comwell i Kolding. 

Præsentationsdagens indhold vil være: 

          Kontroller af datagrundlag  

          Eksamensplanlægning i LUDUS Web  

          Kursistfriholdelser i LUDUS / LUDUS Web  

          Rækkefølgelister  
 

Der er stadig ledige pladser til Præsentationsdagen. Deltagelse koster 800 kr. + moms. 

Tilmelding skal ske til cfr@kvuc.dk, ved tilmelding, bedes du oplyse: 

 ·           Navn 
 ·           VUC 
 ·           Mail 
 ·           Tlf.  

Studievejlednings udviklingen 
CSC er gået i gang med kodningen af de nye funktioner i Studievejlederdelen i LUDUS Suite. Der vil være 

test af de nye funktioner i slutningen af april 2015.  

De nye funktioner præsenteres på Præsentationsdagen d. 12. maj 2015 på Comwell i Kolding. 

OBU udviklingen 
Udviklingen af OBU er i fuld gang. Udviklingsgruppen har været delt op i to grupper – ØST & VEST. De 

har arbejdet med ABP’er, og har herefter reviewet hinandens arbejde. De to grupper mødes hos CSC til 

Prosa review d. 5. marts i Aarhus. Derefter er der planlagt en møderække hos CSC med ca. 10 dages 

review af APB’erne. Disse dage er særligt koncentrerede i slutningen af maj og starten af juni måned. 

Den d. 30. juni 2015 eller 1. juli 2015 vil der være Sign-off på CSC’s design forslag og CSC går herefter i 

gang med at kode de ønskede OBU funktioner i LUDUS Suite. 

Erfagrupper/Netværksmøder 

SU netværksmøde 
D. 8. januar sendte vi en mail ud til Ludus.super@, blev bedt om at melde tilbage, hvorvidt de er 

interesseret i et netværksmøde. Interessen og behovet er stort for et SU netværksmøde. Vi vil hurtigst 

muligt melde en dato ud for afholdelse af dette møde. 

Eksamens netværksmøde 

D. 18. februar er der sendt en mail ud til Ludus.Super@, hvor superbrugere og eksamensmedarbejder, 

mailto:cfr@kvuc.dk
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bliver bedt om at melde tilbage, hvorvidt de er interesseret i et netværksmøde/erfagruppe og på hvilket 

område (AVU/HF/FVU – samt skriftlig eller mundtlig eksamen). Så snart vi har tilkendegivelserne, vil vi 

iværksætte et netværks/erfagruppemøde. 

LUDUS Tidsregistreringmodul 
Der kommer i maj nogle ændringer til det nuværende tidsregistrering. De VUC’er der ønsker adgang til 

modulet kan rette henvendelse til hotlinen.  

Oversigt over projektet de næste måneder! 
Marts: 

D. 5.   Prosa review, OBU og CSC 

D. 6.  Præsentationsdag Eksamensplanlægning 

D. 9. Forretningsudvalgsmøde i Det Administrative Fællesskab 

D. 20 Styregruppemøde i Det Administrative Fællesskab 

D. 25.-27.  Prosa review, OBU og CSC 

 

April: 

D. 10. Forretningsudvalgsmøde med efterfølgende kontraktstyregruppemøde 

D. 22.-24.  Test af Studievejledning- og Flexudviklingen hos CSC 

D. 28.-30. Fortsat, test af Studievejledning- og Flexudviklingen hos CSC 

 

 

 


