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Uddannelsesparathedsvurderinger med ny funktionalitet 

Vi genåbner nu for indberetning af Uddannelsesparathedsvurderinger. 

Elever i klasser på 8. klassetrin kan i år vælge HF som alternativ til GYM og EUD.  

Næste år gælder det samme for 9. klassetrin og i skoleåret 2019 vil det gælde for alle klasser 

Eleven kan I Classic foretage valget under Elevplaner  

 
mens det i Nyt Skoleintra sker ved at vælge menupunktet Uddannelsesønske 

 

 

I PersonaleIntra kan man ligeledes foretage de tilsvarende vurderinger for dem der har valgt HF 

 

I forbindelse med indsendelse af planer skal man være opmærksom på to forhold 

• Der er kun åbent for indberetning af forudsætninger i perioden fra den 1. august til den 1. februar. De 

konkrete tidsfrister for indberetninger afhænger af om skolen er UU-betjent. 

Konkret betyder det for de fleste skoler at de skal indberette oplysningerne senest den 1. december. 
 
Hvis man sender udenfor denne periode får man fejlen  

Optagelse.dk: Det er ikke muligt at opdatere elevens kompetencer i perioden 02/02 - 01/08. I denne 

periode kan eleven parathedsvurderes manuelt af IM-vejleder, UU-vejleder og modtagende 

institution i optagelse.dk. 

 

• Ved en fejl åbnede STIL for den gamle server 1. august, men de indsendte data blev ikke gemt.  

Skoler bør gensende alle vurderinger for de klasser hvor datoen for sidste forsendelse er en dato i 

august måned 2017.   



Visning af vurderinger i elevplaner. 

Hvis skolen anvender en elevplan baseret på en formularskabelon med et UPV afsnit, vil forældre og elever 

nu også kunne se lærerens vurderinger vedr. HF på de elever hvor dette er relevant. 

 

Afsnittet oprettes blot ved i formularskabelonen at vælge afsnittet UPV

 

Det vil blive vist på følgende måde i elevplanen 

 

Mulighed for at fravælge brug af UNI-Login på den enkelte forælder  

Der er i forbindelse med introduktion af UNI-Login til forældre opstået det problem at nogle forældre har 

fået et UNI-login baseret på et fiktivt CPR-nr. De har ikke mulighed for selv at se brugernavnet eller ændre 

password fordi der ikke findes et tilhørende NemID. 

For at gøre det muligt for skolen at udsende information om første gangs password og nulstille personens 

kode har vi valgt at tilføje en ny valgmulighed på skolens registrering af oplysninger om kontaktpersoner. 

  

Feltet er ud for UNI-Login ID og hedder ”Ønsker/kan ikke bruge UNI-login” 

 

Hvis en person enten ikke ønsker at bruge UNI-Login eller ikke kan bruge UNI-Login, kan skolen sætte et 

kryds i dette felt. Derefter vil personens password kunne resettes. Initialkoden, som skal bruges til første 

gangs password bliver vist, og kan udskrives på labels eller sendes via sms til forælderen.  


