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NYT FRA PROJEKTLEDELSEN
ISAE 3402 TYPE II
Så kom erklæringen endelig i hus. Processen har desværre trukket ud, da vi manglede en erklæring fra en af vores
underleverandører. Men nu er rapporten klar og kan hentes på hjemmesiden HER. Erklæringen er også sendt ud til
ludus.ledelse. Som orienteret på styregruppemødet i december, indeholder rapporten observationer omkring
kontroller der ikke er udført i 2019. Dette skyldes at opfattelsen var at erklæringen ikke skulle indhentes. Det er ikke
et udtryk for at IT-sikkerheden har været lavere, blot at vi ikke har lavet samme niveau af interne kontroller. Arbejdet
med dette er naturligvis genoptaget i 2020, og erklæringen for den efterfølgende periode forventes af have en

betydelig reducering af antal afvigelser.
REGNSKAB FOR 2019
Regnskabet er lukket med et mindre overskud som er fratrukket betaling for første kvartal 2020. Regnskab udsendes
i foråret til elektronisk godkendelse via NemID ligesom sidste år.
NYT FRA DRIFTEN
VUCHosting har i uge 7 og 8 udført opdatering af serversoftware på Ludus Webserverne på de fleste VUC’er. De VUC’er som endnu ikke har fået udført
opdateringen vil blive opgraderet i servicevinduer i løbet af marts og april –
superbrugerne på de pågældende skoler har fået direkte besked.
Derudover planlægger vi i disse dage en opdatering af selve Citrix-miljøet.
Hvilken betydning dette evt. vil få for nedetid, når opdateringen udføres, meldes
detaljeret ud i løbet af foråret. Husk at du kan følge med i opdateringer og brug
af servicevinduer HER.
AFKLARING AF UDVIK L INGSBEHOV FOR DE KOMMENDE ÅR.
Forretningsudvalget har taget hul på arbejdet med at klarlægge den bedst mulige proces for at afklare sektorens
udviklingsbehov for de kommende år. Når processen er fuldt kortlagt vil der blive udsendt information til VUC’ernes

ledelse omkring dette, og hvordan det enkelte VUC kan bidrage med input til projekter.
Fokus er på at finde de udviklingsprojekter både i og udenfor Ludus som kan bidrage til en optimeret og moderne
administration på VUC-området. Alle VUC’er vil få mulighed for deltage i processen.

NYT FRA HOTLINE
LUKKEDAGE
Hotline er lukket for telefoniske henvendelser følgende tidspunkter (sager kan sendes ind via mail):




Fredag d. 06.03.20
Onsdag d. 25.03.20
Fredag d. 22.05.20

(11.00 – 13.00)
(09.00 – 15.00)
(09.00 – 13.00)

EKSAMENSPLANLÆGNI NG
Så nærmer vi os allerede eksamensplanlægningen på sommerterminen for HF. I år starter planlægningen en hverdag,
hvilket giver bedre mulighed for at I kan få fat på ministeriet med spørgsmål  Hvis i skal have fat i ministeriet omkring
eksempelvis manglende udtræk så er det pt. Doris Stubager i skal kontakte. Læs mere HER.

Husk at bruge de gode Tips og Tricks på området – især

100-1, som indeholder introduktion samt DXC’s trin for
trin tjekliste til at hjælpe med at alle trin bliver lavet i
den rigtige rækkefølge.
Hvis der opstår fejl under planlægningen må I meget
gerne henvise til hvor langt I er på tjeklisten, så kan vi
hurtigere spore os ind på fejlen.

Kig også på 100-4, hvor kapitel 8 giver god vejledning
til eksamensudtrækket på HF2. Onlinehjælpen er i
øvrigt også godt beskrevet på dette område.

Ellers vil vi her fra Hotline ønske jer en god rigtig god eksamensplanlægning

ARRANGEMENTER
AFHOLDTE ARRANGEMENT ER
I 2020 har VUCHosting afholdt ERFA-dag for medarbejdere der
sidder med administration af OBU og FVU. Dagen forløb godt med
stort engagement og ejerskab fra deltagerne på dagen. Som udløb
af et udtrykt ønske på dagen udbyder VUCHosting nu også et
begynderkursus inden for samme område. Se mere under
kommende arrangementer. Materiale fra dagen kan ses HER.
Hertil afholdt vi i sidste uge endnu et ERFA-arrangement – denne gang inden for eksamensadministration. Også denne

dag forløb godt især i kraft af nogle engagerede og kompetente deltagere. VUCHosting fik en masse godt input til
hvordan vi kan tilrettelægge erfa-dage og også facilitere løbende videndeling. Det vil vi arbejde på i 2020.
Materiale fra ERFA-dagen kan ses HER.
KOMMENDE ARRANGEMENT ER
Vi er allerede begyndt at planlægge mange af de større arrangementer i 2020. Som nævnt ovenfor udbyder vi et
begynderkursus indenfor OBU og FVU. Kurset vil være 2-delt således at man kommer igennem begge områder
separat. Præcist program og info-ark for kurset udsendes i uge 12, hvor vi også åbner for tilmeldingen. Hvis man
allerede nu ved at man er interesseret kan man reservere d. 23 april, som er den dag kurset afholdes i Kolding.

Superbrugeruddannelse har vi før afholdt i sektoren, og da vi ved at der er kommet mange nye ansigter til, har vi valgt
at udbyde et endagskursus igen. Kurset er for nye superbrugere, som mangler indsigt i opgaven og tips til hvordan
den kan løses. Kurset afholdes i Odense d. 9. september – program og tilmeldingsmulighed kommer i løbet af foråret.
Dertil kan vi også nu melde datoer ud for årets superbrugerkonference. Ligesom sidste år har vi allerede nu åbnet for
input til programmet således at vi kan få det på plads tidligt, og forhåbentlig ramme de behov vi har for networking
og kompetenceudvidelse. Arrangementet afholdes i Odense d. 30/31. oktober.
SEND DIT INPUT. Du kan indsende input generelt til ønsker til kurser og lignende SAMT konkret input til superbrugerkonferencen HER. Du kan indsende input så mange gange du har lyst, og alle felter behøver ikke at være udfyldt.

UDVIKLING
GDPR
Det blev på styregruppemødet i december 2019 aftalt, at første projekt som bestilles til udvikling hos DXC i 2020 skal
være mulighed for massesletning af kursistdata. Forretningsudvalget har drøftet flere modeller til udvikling, og
projektets status kan følges på hjemmesiden når det genoptages til (forventeligt efter sommerferien).

LØBENDE FEJLRETTELSE
VUCHosting har i samarbejde med DXC prioriteret flere alvorlige fejl til rettelse i 2020 – herunder fejl og mangler i
forbindelse med aktivitetsberegning. Hold øje med versionsbrevene for at se hvornår de enkelte fejl rettes. Hertil
arbejdes der fortsat med nye myndighedskrav – herunder eksempelvis FGU med HF-fagelementer og mulighed for at
udstede attestationer for nyere FVU-fag via Ludus Web. I disse dages kodes også på et lyn-myndighedskrav i
forbindelse med US2000 og er skift af certifikat.

