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Velkommen tilbage fra ferie
Så er ferien slut for de fleste, vi er godt i gang med et nyt studieår, og for os et nyt år med mange udfordringer.
Vores hotline er sammen med CSC ved, at finde ud af, hvad er fejl, og ændringsønsker. Vi er rigtigt glade for alle
jeres ændringsønsker, det giver os en god fornemmelse af hvad I gerne vil have ændret, hvilket er stor hjælpe i
udviklingsarbejdet. I den forbindelse må jeg desværre meddele at proceskonsulent Claus Schioldann von Eyben er
fratrådt sin stilling som proceskonsulent og vi er straks gået i gang med at finde en ny, men indtil da vil det være
mig der varetage opgaven i projektgrupper.
Hella Helvig Jensen

LUDUS Flex Udviklingsarbejdet
Kontraktstyregruppen har vurderet og evalueret udviklingsarbejdet vedrørende flex – og fjernundervisning i
LUDUS Suite.
Af ressourcemæssige grunde er det blevet besluttet, at det er nødvendigt at gå bort fra F-plans-tankegangen, og i
stedet tilrette og ny udvikle eksisterende funktionaliteter til en bedre systemunderstøttelse af administrationen af
flex – og fjernundervisningen i LUDUS.
Det var vigtigt for Kontraktstyregruppen, at de mange gode tanker og det store arbejde, udviklingsgruppen
allerede havde lavet, bliver anvendt, således at der bliver taget højde for de problematikker, udviklingsgruppen
allerede har drøftet.
Udviklingsgruppen er nu blevet bedt om at have fokus på følgende:
-

Aktivitetsopgørelse. Det er vigtigt at man kan håndtere fremmøde på flere måder, da fremmøde også kan
være virtuel, opgaveaflevering m.m. Det er et ønske, at man også kan håndtere studieaktivitet – udover
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-

fremmøde – således at det eventuelt bliver muligt at tage hensyn til, hvis man fx møder op, men aldrig er
nærværende i undervisningen.
Opgavehåndtering
Varsling

Vi har så småt tage hul på arbejdet, men der er ikke så mange i gruppen længere, men vi håber at kun trække på
flere kompetente personer til det fortsatte udviklingsarbejde

OBU Brainstormingsdage
Vi skal i gang med projektarbejdet omkring udviklingen af OBU-delen i LUDUS Suite. D. 16.-17. september,
afholder vi derfor Brainstormingsdage på OBU.
Dagene vil være en blanding af brainstorming – både i grupper og plenum, samt drøftelse med CSC om
mulighederne i systemet!
34 ildsjæle fra hele landet har tilmeldt sig. Vi glæder os til at høre deres input til, hvordan vi kan udvikle de
administrative områder på OBU-delen - som der er behov for i LUDUS – med afsæt i kontraktens krav og
løsningsbeskrivelse.
Som afslutning på disse dage, vil vi bede dem der har lyst til at være med i dette projekt/udviklingsarbejde, om at
give sig tilkende.
Vi vil hurtigst muligt herefter sætte gang i dette arbejde.

Forretningsudvalgsmøde og Kontraktstyregruppemøde
Der har været afholdt møde den 30. juni, hvor eneste dagsordens punkt var udviklingsarbejdet vedrørende flex –
og fjernundervisning.

Superbruger konference d. 24.-25. september på Comwell i Kolding
Vi glæder os meget til konferencen. Der er i skrivende stund 50 superbrugere der har tilmeldt sig konferencen.
Programmet er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Præsentationsdagen i oktober
Den næste release på LUDUS projektet er ”Kommunikation”.
Præsentationsdagen bliver afholdt på Comwell i Kolding d. 23. oktober 2014.
Denne præsentationsdag, har et indhold der har indflydelse på mange forskellige medarbejdergruppers
arbejdsgange:






Kursistmapper – studievejledere
To do lister – primært tænkt til fjern- og flex undervisnings medarbejdere
Massekommunikation – superbrugere
En type af ”Sagsbehandlingsværktøj” – SU- og eksamensmedarbejdere samt studievejledere
SU Myndighedskrav – SU medarbejdere
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Ultimo 2014 indføres der som en del af sidste SU-lov ændring regler om, at en kursist som udgangspunkt kun kan
modtage SU til 5 påbegyndte ungdomsuddannelser.
For at håndhæve dette krav oprettes UUDB Ungdoms Uddannelses Databasen, hvortil al gymnasial undervisning
skal indberettes, via de kursusadministrative systemer. På SU net skulle der gerne være flere oplysninger om
UUDB.
For at LUDUS Suite kan sende disse indberetninger til UUDB, oprettes der 2 nye kørsler og der oprettes nogle få
nye registreringer i systemet i relation til disse indberetninger.
Målgruppen for denne præsentationsdag er:
Superbrugere, SU- og eksamensmedarbejdere, Flex- og fjernundervisningsmedarbejdere samt studievejledere
Det er vigtigt, at der fra hvert VUC deltager mindst en SU medarbejder på denne præsentationsdag.
Invitationen til denne dag vil blive sendt ud i løbet af ugen.

Hjemmesiden
Vi har de sidste måneder arbejdet på en ny lækker hjemmeside til VUC Hosting – Nu er den klar!
Vi forventer, at dem der står for at ligge den på, gør det i løbet af denne uge. Vi sender info rundt til LUDUS
postkasserne så snart den er kørende.
Superbrugerne vil få den præsenteret på Superbruger Konferencen.

Oversigt over projektet de næste måneder!
September:
D. 16.-17. OBU brainstormingsdage på Comwell i Kolding
D. 23. Forretningsudvalgsmøde og Kontraktstyregruppemøde
D. 24.-25. Superbruger Konference
D.30. Pre-release Kommunikation
Oktober:
D. 1.-2. VUC test af Kommunikation hos CSC
D. 6.-8. VUC test af Kommunikation hos CSC (kun 2 dage – præcise dage ikke besluttet endnu)
D. 23. Kommunikations Præsentationsdag i Kolding
D. 29. Forretningsudvalgsmøde
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