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Feriehilsen fra projektledelsen 
Vi er godt i gang med projektarbejdet. Der er sat gang i en masse udviklingsarbejde og nye opgaver står og venter 

på os efter ferien. 

 

CSC har imødekommet et ønske om at flytte den første release i det nye skoleår frem, derfor forventer vi at 

August releasen bliver d. 6. august 2014 - med test periode fra den 31. juli 2014.  

Der er tale om, at kalenderfunktionen flyttes til det ”nye” Ludus Web, samt at taksameter beregning for merit 

GSK kursister, bliver rettet i overensstemmelse med myndighedskravet. 

Denne release, er en release uden præsentationsdag. 

 

Vi glæder os til at forsætte samarbejde med jer i VUC sektoren, både på udviklings-, kursus- og driftsdelen, og ser 

frem til jeres input. 

 

Vi håber, at I alle får en god sommer! 
 

Sommerhilsener fra 

Claus, Charlotte og Hella 

Hotline  
Hotline har åbent i hele sommerperioden!  

I ugerne 27 og 32 er hotline bemandet som normalt med 2 hotline medarbejdere.  

I ugerne 28-31 er hotline bemandet med 1 hotline medarbejder – og åbningstiden er derfor fra kl. 09:00-13:00.  
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Denne bemanding skulle gerne matche jeres bemanding og aktivitet ude på centrene – så I burde ikke mærke 

noget til ferieafholdelsen.  

Vi ønsker jer alle en god sommer! 

Sommerhilsner fra 

Hotline – Sisse, Gitte & Jesper 

Næste release 
Det udviklingsarbejde som dele af den oprindelige fjern/fleks gruppe har arbejdet med det sidste stykke tid er: 

 mulighed for at gemme fysiske dokumenter fra den enkelte kursist, i et dokumentarkiv 

 at oprette en to-do-liste på en kursist  

 at få mulighed for at oprettet kontaktgrupper, som kan kontaktes af kursisten  

 samt at der bliver udarbejdet et fremsøgning værktøj til udsendelses af beskeder og SMS’er.  

I den sidste del af APB-review fasen med CSC, har Lone Birkholm og Berit Koustrup Prindahlsen medvirket til at  få 

det sidste på plads. 

CSC har i skrivende stund 1 uge tilbage af deres designfase. Der skal være design review på tirsdag d. 1. juli 2014, 

hvor projektgruppen og projektledelsen skal godkende det design som CSC har udviklet ud fra vores beskrivelser 

af de givne processer. 

Fjern- og fleksdelen af LUDUS Projektet 
Projektgruppen vil efter sommerferien præsentere næste fase af projektet, for udvalgte VUC’er der har fleks- og 

fjernundervisning. En nærmere beskrivelse af dette, vil følge efter sommerferien. 

Studievejlednings Brainstormingsdag d. 22. maj 2014 
Vi havde en rigtig god brainstormingsdag med ca. 28 deltagere - studievejledere og superbrugere fra hele landet.  

De VUC’er der havde meldt ændringsønsker ind angående Studievejledningsdelen i LUDUS Suite, fik mulighed for 

at uddybe og begrunde deres ændringsønsker. Derefter kom CSC med deres forslag til en løsning af 

ændringsønskerne. Det gav en god dialog.  

Bagefter blev alle deltagerne bedt om at brainstorme om, hvad der er vigtigt at LUDUS Suite kan, for at gøre deres 

arbejdsgange lettere – denne brainstorming foregik i grupper. Der blev udarbejdet nogle virkelig gode forslag, 

som den kommende projektgruppe kan arbejde videre ud fra. 

Vi har efterfølgende fået tilsagn fra ca. 5 personer der ønsker at deltage i samarbejdet med CSC om  at udvikle 

Studievejledningsdelen i LUDUS Suite. Det er vi super glade for. Vi glæder os til at skyde denne del af LUDUS det 

udviklingsarbejde  i gang - efter sommerferien. 

OBU  Brainstormingsdage d. 16.-17. september 2014 
Vi skal i gang med  udviklingen af OBU-delen i LUDUS Suite.  
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I den forbindelse, har vi sendt en invitation til Ludus.ledelse og Ludus.super hvor vi inviterer superbrugere og 

OBU-sagsbehandlere til ”Brainstormings dage”.  

Dagene vil være en blanding af brainstorming – både i grupper og plenum, samt drøftelse med CSC om 

mulighederne i systemet! 

Vi har brug for ildsjæle, til at udvikle de administrative områder på OBU-delen, der er behov for i Ludus. Det skulle 

gerne medvirke til  at gøre jeres arbejdsdag lettere. Det er derfor meget vigtigt, både for jer  og for os - at I 

kommer til disse dage. 

  

Som afslutning på disse dage, vil vi bede Jer, der har lyst til at være med i dette projekt/udviklingsarbejde, om at 

give jer tilkende og evt. allerede have fået accept fra jeres ledelse derhjemme til jeres deltagelse. 

Vi vil hurtigst muligt herefter sætte gang i dette arbejde. 

Det er gratis at deltage – udgifterne afholdes af projektet.  

 

Der er som udgangspunkt, plads til to deltagere pr. VUC på ”Brainstormings dagene”.  

Deltager alle VUC’er ikke, vil der selvfølgelig være plads til, at flere fra samme VUC, kan deltage disse dage. 

 

I må meget gerne gøre jeres superbrugere og OBU-sagsbehandlere opmærksomme på at tilmelde sig disse dage. 

Tilmelding kan ske til CFR@kvuc.dk. 

Ved tilmelding, bedes du oplyse: 

-        Navn 

-        VUC  

-        Mail 

-        Tlf. 

Superbruger konference d. 24.-25. september 2014 
Vi har allerede meldt datoen ud for dette efterårs superbruger konference. Den bliver igen i år afholdt på 

Comwell i Kolding.  

Vi har efterspurgt superbrugernes ønsker til indhold på denne konference, og har fået mange spændende emner 

ind. 

Vi glæder os til at præsentere et spændende program og modtage deltagertilmeldinger efter sommerferien. 

Vi ser frem til to gode dage med hele landets superbrugere!  

LUDUS Tidsregistrering  
Det var med stor glæde, at vi d. 4. juni 2014 kunne meddele at LUDUS Tidsregistrering blev tilkøbt.  

LUDUS Tidsregistreringen er i drift på de VUC’er, der har ønsket det. På nuværende tidspunkt har vi valgt ikke at 

ligge det på alle databaser, da der er flere delelementer af tidsregistreringsmodulet, som ville være tilgængeligt, 

selvom VUC’et ikke har valgt at bruge det i deres rettighedsstyring. Så for ikke at skabe uro og problemer, 

afventer vi CSC’s tilretning af modulet. Dem der ikke allered har det på deres database, er velkomme til at få det - 

I kontakter bare Hotline, så klare de det.   

Flere VUC’er har besluttet sig for at gå sammen om at forbedre LUDUS Tidsregistreringen – dette vil foregå uden 

om projektet. Disse forbedringer betales af de VUC’er der er gået sammen. Forbedringerne forventes at være 

mailto:Ludus.ledelse@VUC-center.dk
mailto:Ludus.super@VUC-center.dk
mailto:CFR@kvuc.dk
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udarbejdet af CSC senest til januar 2015. Dette vil ikke påvirke den nuværende brug af LUDUS Tidsregistrering og 

data, der bliver tastet i systemet frem til januar går ikke tabt, ved releasen i januar 2015. 

Kursus i brugen af LUDUS Tidsregistrering 
Vi lovede, at vi hurtigst muligt ville udbyde et kursus/præsentationsdag i brugen af LUDUS Tidsregistreringen. 

Men, da flere VUC’er selv er gået i gang med at planlægge interne kurser i brugen af det nuværende LUDUS 

Tidsregistrering, har vi vurderet, at vi vil vente med at udbyde et kursus/præsentation af LUDUS Tidsregistrering – 

til de ønskede ændringer af systemet, er foretaget. 

I vil høre nærmere, så snart vi har en dato fra CSC. 

Oversigt over projektet de næste måneder! 
 

Juni: 

d. 30. juni 2014 Forretningsudvalgsmøde kl. 10:00-13:00 på KVUC 

d. 30. juni 2014 Kontraktstyregruppemøde med CSC kl. 13:30-16:00 på KVUC 

Juli: 

d. 1. juli 2014  Design review med CSC 

d. 31. juli 2014 Testfase går igang 

August: 

d. 6. august 2014 Release 

Udover de ovennævnte datoer, arbejder projektgrupperne ihærdigt videre med udviklingen af LUDUS 

Suite, både i Juni, Juli og August. 

 

 

 

 


