
 

Kommende 

arrangementer 
   

 

Præsentationsdag, 

OBU/FVU 

Dato: 21. oktober 2015 

Tid: 09:00-17:00 

Sted: Comwell Kolding 

 

Erfa-dag OBU/FVU 

Dato: 26. november 2015 

Tid: 11:00-15:00 

Sted: Comwell Kolding 

Frist for tilmelding: 26. 

oktober 

 

Nyt fra projektledelsen  
Siden sidst: 

Vi fik en forrygende start efter sommerferien med ikke mindre end  

to ERFA-dage, en brainstormingdag og et par inspirerende dage på  

superbrugerkonferencen. Vi fik også sat to nye udviklingsgrupper i  

gang.  Grupperne arbejder på henholdsvis eksamen og  

studievejledning. Vi fortsætter i samme gear og tester i disse dage  

på OBU, som vi glæder os til at præsentere for jer den 21. oktober i  

Kolding, hvor CSC også vil præsentere deres nye løsning for FVU.  

26. november afholder vi en ERFA-dag på netop OBU/FVU.  

Invitation kommer snarest, og tilmelding kan ske på hjemmeside:  

www.vuchosting.dk/kalender  

Hotline & eksamensplanlægning 

Hotlinen holder ekstraordinært åbent i forbindelse med  

eksamensplanlægningen af HF.  

Den udvidede åbningstid er: 

Lørdag d. 10. oktober 2015 fra kl. 10.00 til kl. 14.00 

Søndag d. 11. oktober 2015 fra kl. 10.00 til kl. 14.00 

Se også ”Tips og tricks 100-1 til 100-9” for tips til eksamensplanlægningen 

Erfa-dage og superbrugerkonference 
Onsdag d. 26. august afholdt vi ERFA-dag vedrørende Crystal Reports og dataudtræk. Vi havde 

fornøjelsen af at høre Per Langkilde, KVUC, fortælle indgående omkring hvordan man, som 

supplement til Crystal Reports, kan anvende dataudtræk og bearbejde denne data i Excel – se mere på 

vores hjemmeside, www.vuchosting.dk/bruger_til_bruger. På baggrund af dagens input fik vi 

udvekslet erfaringer og tips og tricks, så vi alle gik klogere hjem.  

 

7. og 8. september var mange af os samlet til årets superbrugerkonference. 2 dage tætpakket med 

faglighed og tid til at netværke med superbrugere fra hele landet. Vi havde besøg af Per Jensen fra CSC, 

der fortalte om det kommende OBU/FVU, der præsenteres den 21. oktober. Per Kyhnæb fra KMD 

introducerede os til Doc2mail via egen PC i stedet for kun Ludus. Og vi hørte mere om de fordele der er 

ved at benytte Doc2mail kontra almindelig postforsendelse.  

Vi blev opdateret på det kommende udbud, udviklingsarbejdet, og hotlinen fortalte hvorfor det er så 

vigtigt at fejlmeldingerne er fyldestgørende, og endelig vi fik diskuteret superbrugerens rolle. 

Også disse dage blev flittigt brugt til vidensdeling og erfaringsudveksling i plenum og grupper.  
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Der var ivrige diskussioner og mange løsningsforslag på langt det meste, i møder i jeres dagligdag som 

superbruger.  

Vi fik også en markant og særdeles inspirerende peptalk af inspirator Ulrik Lynge, som var første aftens  

tankevækkende og, forhåbentlig energiskabende indslag, der fik os til at tænke over vores egen tilgang 

til arbejdet med hans motivationsformel. 

Alt i alt et par super dage med landets bedste superbrugere. 

Dokumenter fra dagen er tilgængelig på hjemmesiden under ”bruger til bruger”. 

 

Tirsdag d. 22. september afholdt vi ERFA-dag for det eksamensmedarbejderne. Der var utrolig flot 

tilslutning til arrangementet og igen havde vi interessante diskussioner og erfaringsudveksling, hvor 

mange af os blev klogere på hvad vi skulle hjem og gå i gang med. 

Vi fik fine eksempler på hvordan man kan gribe eksamensplanlægningen an og relevante 

problemstillinger blev vendt og forsøgt løst i grupper samt plenum. 

Tilbagemeldingerne fra dagen medgår i udviklingsarbejdet i eksamensgruppen.  

Præsentationer og løsningsforslag kan findes på hjemmesiden under ”Bruger til bruger”. 

Studievejledning 
Gruppen, som består af både studievejledere og superbrugere, har haft 2 møder af i alt 4 arbejdsdage. 

De har skrevet og revideret første udkast til prosa på alle de ønskede arbejdsgange. Der er afholdt et 

indledende prosa-review med CSC, som fik et godt indblik i gruppens ønsker. 

Der arbejdes meget hårdt og engageret, og man skriver i øjeblikket på flere forskellige ønskede 

systemunderstøttede arbejdsgange. Herunder ”Optag fra venteliste”, ”kopiering og flytning af 

kursister i Ludus Web”, ny effektiviseret arbejdsgang, hvor den samme medarbejder i ét hug kan 

registrere indbetalt deltagerbetaling og optage kursisten.  

I det hele taget er fokus på besparende arbejdsgange og på at sørge for at studievejlederne kan 

udføre deres arbejde på én platform – nemlig Ludus Web. 

Eksamen 
Gruppen har mødtes to gange og arbejdet sig ind på en bruttoliste af udviklingsønsker, hvilket blandt 

andet er kursistens bestilling af bevis eller merit, forskellige fremsøgninger af kursister – eksempelvis 

kursister, der kan lukke et fuldt bevis, udregning af foreløbigt gennemsnit, mulighed for at se karakterer 

pr. hold for lærerne mm.   

Næste gang de mødes er sammen med CSC 22. oktober til et indledende prosareview, hvor CSC for første 

gang giver feedback på gruppens ønsker.  

 

UNI-Login 
Vi har siden sidst afholdt to møder omkring UNI-login. 

På det første møde præsenteret fællesskabet de fremmødet VUC ‘er for løsningsbeskrivelser fra 3 

forskellige leverandører, hvor det skal være muligt opdatere UNI-Login med gruppemedlemskab fra  

 



 

 

forskellige sammensætninger af datafelter fra Ludus. Der var flere af de fremmødte, der allerede var 

kunder hos den ene leverandør.   

Der var mest stemning for at går videre med InLogic som leverandør på opgaven. 

Ved andet møde præsenterede InLogic deres løsningsforslag, og fortalte at de allerede havde aftale med 3 

VUC’er der testede løsningen som InLogic vil tilbyde deres kunder.  

VUC Hosting vil gå i dialog med de VUC’er, der ikke er kunder hos InLogic, for at høre om de ønsker, at 

den tilbudte løsning fra InLogic, hostes hos VUC Hosting. 

OBU 
Netop i disse dage afsluttes de sidste test af den nye funktionalitet i OBU. 

Alt dette glæder vi os til at vise jer til præsentationsdagen den 21. oktober i Kolding. Vi har enkelte pladser 

tilbage, hvis I ikke har fået tilmeldt jer endnu. 

Erfa-dag OBU/FVU 
Torsdag d. 26. november afholder vi en ERFA-dag på OBU og FVU. Dette gør vi fordi der d. 21. oktober 

som bekendt releases en masse ny udvikling på disse fagområder. Håndteringen af dem skal fremover 

udelukkende ligge i Ludus Web, og derfor er det vores vurdering at timingen for at alle os, der brænder 

for OBU og FVU mødes og udveksler erfaring og spørgsmål er rigtig. De nye arbejdsgange vi skal have 

implementeret vil spare masser af tid og manuelt arbejde uden for systemet - bl.a. ved at hjælpe os med at 

holde styr på, hvor mange timer en kursist tilmeldes til og ved at give mulighed for at holde styr på 

indstillinger, undervisningsplaner og endelige evalueringer. Eksempelvis kan systemet påminde lærere 

om kommende endelige evalueringer der skal laves.  

For at alle de nye funktioner kan lande godt på alle vores skoler, er det vigtigt, at vi får talt sammen om 

hvordan vi kan bruge systemet og dele viden og erfaringer med hinanden. Så mød talstærkt op – om du 

arbejder med OBU, FVU eller du er superbruger – alle er velkomne.  

Vi arbejder i øjeblikket på at indhente input til dagen i form af en gennemgang af skemafabrikken, som det 

det nye menupunkt, der skal anvendes til at oprette hold og skema på OBU og FVU.  

Reserver datoen og send gerne eventuelle ønsker til indhold og form til info@vuchosting.dk.  

 

Hjemmeside 

Er nu oppe og kører i forhold til uploads af gode dokumenter under ”Bruger til bruger”. I opfordres 

hermed til at sende materiale I mener kan være relevant for jeres VUC kollegaer, til info@vuchosting.dk. 

Ligeledes bedes i sende en mail med detaljer i fald I har brug for pågældende dokumenter opdateret. 

Endelig er vores tilmeldingsmodul under ”Kalender” gået live og vi glæder os sådan til I begynder at 

bruge det – I kan allerede nu tilmelde jer kommende OBU/FVU erfa-dag d. 26. november via denne nye 

funktionalitet. 

Hilsener fra Hella, Sisse, Christel, Mia & Lena 
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