
                                                                                                                                                                        

Oversigt over kompetencer i Studie+ 
 

Vedlagte oversigt er tænkt som en inspiration til dig, der bruger Studie+. Oversigt viser IST’s 

anbefalinger til de funktioner i Studie+, du som bruger bør mestre og til hvilket niveau. Niveauerne 

er beskrevet længere nede i dette dokument. 

Oversigten er inddelt i følgende brugergrupper: 

• Medarbejdere generelt (grundfunktioner for alle) 

• Lærer/elev  

• Vejledere  

• Elevadministration (inkl. skolepraktik, inkl. optagelse, inkl. bevis) 

• Skemalægning - FLEX   

• HR-funktion inkl. arbejdstid  

• Eksamensplanlægning inkl. karakterafgivelse  

• Efteruddannelse  

• Skolehjem  

• Systemadministration  

• Controllere – administrative ledere  

• Pædagogiske ledere  

 

Hvordan skal du bruge oversigten? 

I oversigten er anført alle menupunkter i Studie+ og de undermenupunkter (fliser), der findes under 

hvert menupunkt. Hver brugergruppe har sin egen fane i dokumentet, hvori det med grønt fremgår, 

til hvilket niveau IST anbefaler, du mestrer den enkelte funktion. 

Find den eller de faner med den/de brugergrupper, du tilhører. Gennemgå alle punkterne og sæt x i 

den kolonne, du mener svarer til dine kompetencer i den enkelte funktion. 

Du kan arbejde individuelt med oversigten og indtaste et x i den kolonne, du vurderer svarer til dit 

niveau. Du kan også samarbejde med dine kolleger, så I får et overblik over jeres samlede 

kompetencer i Studie+ og hvor I evt. mangler kompetencer. 

For at vurdere, hvor du skal sætte dit x, skal du læse nedenstående beskrivelse af niveauerne 

(taksonomi). Der er tre niveauer, svarende til de tre kolonner, der findes i oversigten. 

Allernederst i dette dokument finder du et eksempel på udfyldelse. 

 

Taksonomi for alle medarbejdergrupper (se særskilt taksonomi nedenfor for vejledere og 

undervisere, systemadministratorer og pædagogiske ledere) 

• Kendskab til 

o Du ved, hvad funktionen kan, men du har kun arbejdet sporadisk med det 



                                                                                                                                                                        

• Ved en del 

o Du bruger jævnligt funktionen, men løber ind i problemer og får ind imellem fejl, når 

du skal arbejde med det 

o Du skal ofte kontakte superbrugeren/supporten for at få hjælp 

o Du er usikker på regelsættet (lovgivning og bekendtgørelser) 

o Du ved ikke alt om sammenhængen til andre dele af Studie+ 

• Rutineret bruger  

o Du har kendskab til regelsættet (lovgivning og bekendtgørelser) 

o Du forstår sammenhængen til andre dele i Studie+ 

o Du arbejder dagligt med funktionen 

o Du har sjældent brug for support (gælder ikke egentlige fejl i systemet) 

 

 

Taksonomi til vejledere og undervisere 

• Kendskab til 

o Du ved, hvad funktionen kan, men du har kun arbejdet sporadisk med det 

o Du kan ikke arbejde selvstændigt med funktionen 

• Ved en del 

o Du bruger jævnligt funktionen, men løber ind i problemer og får ind imellem fejl, når 

du skal arbejde med det 

o Du skal ofte kontakte superbrugeren/supporten for at få hjælp 

o Du ved ikke alt om sammenhængen til andre dele af Studie+ 

• Rutineret bruger  

o Du forstår sammenhængen til andre dele i Studie+ 

o Du arbejder dagligt med funktionen 

o Du har sjældent brug for support (gælder ikke egentlige fejl i systemet)  

 

 

Taksonomi til systemadministratorer  

• Kendskab til 

o Du ved, hvad funktionen kan, men du har kun arbejdet sporadisk med det 

o Du kan ikke arbejde selvstændigt med funktionen 

• Ved en del 

o Du ved, hvad overskriften dækker over og kan i samarbejde med brugerne sætte de 

korrekte værdier/rettigheder 

o Du har kendskab til GDPR generelt og til skolens retningslinjer  

• Rutineret bruger  

o Du har et godt overblik over egen skoles struktur ift. arbejdsopgaver og ift. GDPR 

o Du har et indgående kendskab til, hvordan rettigheder er opbygget i Studie+.  

 



                                                                                                                                                                        

 

Taksonomi til pædagogiske ledere 

• Har lidt kendskab til 

o Du ved, hvad funktionen kan og hvordan/hvornår den skal bruges 

• Kender noget til 

o Du kender regelsættet (lovgivning og bekendtgørelser) 

o Du kender noget til sammenhængen til andre dele af Studie+ 

• Har indgående kendskab til 

o Du har fuldt kendskab til regelsættet (lovgivning og bekendtgørelser) 

o Du forstår sammenhængen til andre dele i Studie+ 

 

 

 

Eksempel på udfyldelse. De grønne markeringer er sat af IST og markerer anbefalingen fra IST. Den 

enkelte bruger af Studie+ (eller de enkelte brugergrupper på skolen) sætter krydser, som markerer 

eget niveau og dermed behov for uddannelse (kursus). 

 

Elevadministration inkl. optagelse, 
skolepraktik og beviser 

Sæt kryds ud for dit niveau.  
Grøn markering: anbefalet niveau 

Menupunkt Undermenu 
Har kendskab 
til Ved en del 

Er rutineret 
bruger i 

     

     

Oversigter Alle uddannelsesønsker x   

 Elevnoter x   

 Holdoversigt x   

Elever Stamdata    

 Oversigt  x  

 Afgiv karakterer x 

afhænger af 
lokal 
arbejdsfordeling  

 Elevudveksling x   

 Opret karakterliste  

afhænger af 
lokal 
arbejdsfordeling x 

 Oversigt karakterliste  

afhænger af 
lokal 
arbejdsfordeling x 

 Opret kaldenavn   x 

 Alle ansøgninger  x  



                                                                                                                                                                        

 Samarbejdende inst.  x  

 Brobygning x   

 Prøveresultater  x  

 

Tildel 
afdeling/studieretning x   

Uddannelser Uddannelsesforløb   x 

 Aktivitetsplaceringer  x  

 CØSA indberetninger   x 

 Tilskudsmærker   x 

 Svendeprøver x   

 AUB  x  

 Eksamensplan x 

afhænger af 
lokal 
arbejdsfordeling  

 Timeregnskab x   

 


