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Agenda

1. Indledning

2. Gennemgang af roadmap

3. Netværksgruppe

4. Kursuskatalog

5. Næste webinar



August 2022
✓ Eksamensplanlægning

✓ Gruppeeksamen – redigering (forberedelses lokale, tid etc.)

✓ Oprettelse af prøvehold skal som udgangspunkt vælge aktive elever på aktiviteten

✓ Analyse: Implementering af nyt udgivelsestidspunkt

✓ Oprettelse af skolebestemte notetyper

✓ Videreudvikling af vindue til ny optagelse.dk service (sammen med arbejdsgruppe)
✓ Ændringer af datavarehus indberetninger

✓ Nye afgangsårsager på afviste ansøgere jf. STILS nye ændringer (UDB)

✓ Ny dropdown der anvender samme liste som i det gamle vindue

✓ Fremmedsprog i CSV

✓ Advarsel ved allerede oprettet KUI vejleder 

✓ CØSA: Optimering af tjekjob
✓ Fuldtid



September 2022
✓ Integration til Visma Case (43 integrationer)

✓ Skema fremgår igen ved udløb af merit

✓ Analyse: App

✓ XPRS prøveformer
✓ Fælles redigering af gruppeeksamen

✓ Lektionsregnskab:
✓ Medarbejder

✓ Aktivitet

✓ Ungedatabasen:
✓ Nyt vindue til UDB hændelser

✓ Mulighed for annullering af hændelser fra brugerflade

✓ Gammelt UDB under uddannelser fjernes (nyt under menuen integration)

✓ Kursistindberetning til datavarehus

✓ Lærer/elev:
✓ Statistiskvisning af fordybelsestid

✓ Lærer kan afvise en opgave



September 2022 (fortsat)
✓ Placering af kontaktlærer holdvis (masseredigering)

✓ Arbejdstid: Forbedret rettighedsstyring (afdelingsrettigheder)

• Implementering af nyt udgivelsestidspunkt

• Analyse: Ledelsesrapportering



Oktober 2022
✓ ÅE-rekvirent på elevstamdata

✓ Slet af skoleforløb/skolepraktikforløb: LINK

✓ Eksamensmodul
✓ Forberedt visning af frigivne eksamener for både elever og lærere
✓ Advarsel ved prøveholdsplacerede elever ved afgangsmelding
✓ Visning af flere eksaminatorer på frigivne eksamener for elever

✓ Skolehjem: Opstart af arbejdsgruppe

✓ Ad-hoc arbejdsgruppemøde omkring administration af EGU elever: Oplæg af løsningsforslag

✓ Ændringer til optagelse.dk
✓ Ansøger uden CPR-nummer og bopæl i Danmark

✓ Z-udskrift: 8507 – hjælpeudskrift nedsat tid

✓ Lærer/elev:
✓ Design af ny brugergrænseflade til undervisningsplaner

• Ophør ansættelsesforhold (kontaktlærer, afdeling, kompetencer fjernes/afsluttes automatisk)

https://istdk.infocaption.com/2946.guide


November 2022
✓ Eksamensmodul

✓ Pauser medtages på karakterlister

✓ Ændring af frigivne eksamener for elever – totalliste over aktuelle og fremtidige

✓ Håndtering af administrative personnumre

✓ Tildeling af kontaktlærer holdvis (masseredigering)

✓ Vedhæftede filer flyttes væk fra Google Storage (GDPR - Schrems II)

• Lektionsregnskab:
✓ Større funktionalitet på lektionsregnskab på aktivitet

✓ Nyt felt på fag på aktivitet til angivelse af lektioner på faget

• Overblik på medarbejdere - totalvisning og afdelingsrettigheder

• Større funktionalitet på lektionsregnskab på "om mig”



November 2022 forsat
• Lærer/elev rettet forbedring: 

• Optimering på fravær og opgave statistik – visning af fravær note i fravær statistik

• Forløbsplan: 

• Logning af bruger der læser forløbsplanssamtaler (billede kommer på næste slide)

• Info til bruger omkring logning og tilføjelse af GDPR følsomme oplysninger

• Visning af nedsat tid

• Fakturering (Mockup)
• Visning for arbejdsgruppe

• Implementering af nyt udgivelsestidspunkt (17. november)

• Brugervenlighed:
• Tvungen afdeling ved elevoprettelse

• Udslusningsstatus 

• Karakterafgivning via elevstamdata – uddannelsesspecifikke (nu med værdiliste, som repræsenterer uddannelse)



December 2022
• Mulighed for at gemme ”default” linje på skoleforløb

• Arbejdsmøde: Nedsatstid / elevernes fremmøde / fravær

• Lærer/elev rettet forbedringer: 
• Ny administrationsrettighed til ressourcemodulet (f.eks. se mapper på tværs)

• Forbedret editor i ressourcemodulet

• Generel fakturering:
• Flere fakturaer til samme elev



Januar 2023
• Visning af indberetningsdata til datavarehus

• Lærer/elev rettet forbedring

• Generel fakturering
• Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering

• Opstart af arbejdsgruppe: Uddannelsesforløb/skoleforløb

• Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever med anden rekvirent end UVM

• Bevis - layout digitale beviser

• Eksamensudtrækning for FGU & EUD



Februar 2023 og senere
• Ledelsesrapportering

• UMO opslagsvinduer på fag 

• Integration med eksterne skemasystemer (herunder Docendo)

• Loginmuligheder i studie+

• Nedsættelse af arbejdsgruppe: Rettigheder

• Forbedringer på IDV aktivitet med rapportering

• Placer en elev på flere aktiviteter (EUD/FGU) (masseplacering)



Netværksgruppe



Advisory board, Netværksgrupper og Arbejdsgrupper

Next step?



Kursuskatalog

Kursus: link

https://www.ist.com/dk/kurser/?business_area=EUD/GYM/AMU


Links til nyheder

Hjemmeside www.ist.dk

Find dagens roadmap: www.ist.dk/studieplus-roadmap/

Nyeste omkring Z-udskrifter: www.ist.dk/z-blog/

Tilmelding nyhedsbrev: LINK

Driftsstatus: studieplus.statushub.io/

http://www.ist.dk/
https://www.ist.com/dk/studieplus-roadmap/
http://www.ist.dk/z-blog/
https://online.superoffice.com/Cust20231/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-VHerbfu4
https://studieplus.statushub.io/


Studie+ 
brugerkonference 

10. oktober 2023

Ses vi igen til næste år?



Tak for i dag
På gensyn 7. december

13:00 – 14:00


