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Alle sites bliver opdateret 13-09-2018 

_____________________________________________________ 

Større forbedringer 

Indberetning til af uddannelsesparathedsvurderinger til optagelse.dk 

Optagelse.dk har ændret de forudsætninger som skolen kan vurdere. 

Udover de personlige og sociale forudsætninger kan man nu også bedømme elevens praktisk 

faglige forudsætninger.  

 

I modsætning til de normale forudsætninger er det valgfrit, om man vil foretage denne vurde-

ring. Hvis man ikke ønsker at indberette disse forudsætninger vælges (?), ellers kan man vælge 

om forudsætningerne er høje (H) eller mellem(M).   

Ændring af disse forudsætninger påvirker ikke farven på feltet, men det gør at vurderingen skal 

genindsendes.

 
 

Under begrundelser har man mulighed for at uddybe disse valg med en mere præcis status. 

Vi har her angivet de 5 fokusområder, der fremgår af undervisningsministeriets vejledning. 

 

Hvis man vælger at begrundelserne skal være tilgængelige i elevplanerne vil disse begrundelser 

også blive vist her. 
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I elevplanen bliver de nye vurderinger og begrundelser vist på følgende måde 

Hvis der angivet (H) står der under vurderinger: Høje praktiskfaglige færdigheder 

Under begrundelser vises de vurderinger man har foretage som fx. 

PRAKTISKFAGLIGE FORUDSÆTNINGER: 

Praktiske færdigheder og kreativitet: I høj grad 

Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang: I høj grad 

Værkstedsfærdigheder: Tilfredsstillende 

Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed: I mindre grad 

Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis: I ringe grad 

I elevplanens visningen er der herudover nu også status på de vurderinger der er foretage i for-

bindelse med valg af HF, 

 

Indsendelse af uddannelses parathedsvurderinger kan tidligst foretages den 1. oktober. 

Da optagelse.dk først er klar med den nye tjeneste i slutningen af september måned, åbner vi 

først op for servicen den 1. oktober. Hvis man prøver at indsende vurderinger inden dette tids-

punkt, vil de blive registret som sendt med fejl og i fejlbeskeden vil der stå: 

 
I forbindelse med visning af fejl bliver de fejl, der bliver fundet før afsendelse til optagelse.dk, 

nu vist i oversigten med angivelse af den dato, hvor vurderingen blev forsøgt indsendt. 

Forbedring i forhold til indberetning af UPV for elever med sekundær klassetilknytning 

Hvis en elev er tilknyttet en primær og en sekundær klasse, kunne der oprettes to forskellige 

UPVer på eleven. Dette er nu rettet således, at der kun kan oprettes en UPV via den primære 

klasse. Oprettes der en elevplan, kan UPV'en tilgåes både på den primære og den sekundære 

klasse. 
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Fejlrettelser 

Elevadministration og import 

 Efter introduktion af alias navne er elevens kaldenavn blevet opdateret ved importen. 

Fejlen er rettet så nu oprettes kaldenavne på nye elever. Værdien ændres nu kun automatisk 

hvis skolen manuelt ændre indstillinger om brug af alias navn. 

 

 Søskende vises nu korrekt selv om en elev har 2 mødre eller fædre, og der vises kun søskende 

der stadig går på skolen. 

 

 Problemer med at importere lærere fra EDB-Brugsen er løst. 

 

 Hvis der var konflikter mellem initialer på personalemedlemmer og importdata, fik man en 

mærkelig fejl, når man importerede fra en skole uden afdelinger. Fejlen er nu rettet, således at 

brugeren bliver informeret korrekt omkring konflikten. 

Adgang til MinInstitution 

 MinInstitution kan nu igen tilgås fra ForældreIntra. 

Søgning i dokumentarkivet 

 Når man søgte i dokumentarkivet fik man en fejl, hvis arkivet indeholder rigtig mange filer. 

Fremover vil man kun få vist de første 1000 resultater.  

Hvis der er flere resultater, end der kan vises, får man følgende besked:  

Indskrænk søgning ved at ændre kriterierne.  

Vikarskemaer 

 Hvis man vælger en afdeling, når man arbejder med vikarskemaer, skal man kun se vikarskema-

erne for de lærere, som er tilknyttet den valgte afdeling. Det virker nu. Tidligere fik man vist 

både de afdelingstilknyttede lærere såvel som de lærere, der delvist delte initiale med de afde-

lingstilknyttede lærere. 

Diverse 

 Hvis en forespørgsel via formular kun indeholder et spørgsmål, kunne man ikke aflæse svarene. 

Denne fejl er nu rettet. 

 

 Link til NSI virkede ikke korrekt i alle venstrestillede menuer, det er nu rettet. 

 

 Under punktet Hjælp > Kontakt er Linket Blog om udviklingen af SkoleIntra skiftet ud med et link 

til supportportalen. 

 

 En række problemer ved eksport og import af bl.a. fotoalbum, skabeloner og elevplaner er løst. 


