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Agenda

1. Indledning

2. Gennemgang af roadmap + temaer i netværksgruppen

3. Demo: FGU: Nedsat tid, visning i forløbsplaner

4. Kursuskatalog

5. Næste webinar



Januar 2023
✓ Lektionsregnskab:

✓ Periodevisning på ”om mig” og ”aktivitet”

✓ Opstart: Integration med eksterne skemasystemer

✓ Eksamensmodul:
✓ Lokaletjek ved prøveholdstilknytning
✓ Mulighed for at træk af totalliste på lærer og elever

✓ Arbejdstid: Lås periode for registrering

✓ Besked i samtalemodul til alle på en afdeling

✓ Optimeret visning af indberetningskvartaler (5 års historik)



Februar 2023
✓ Integration til Visma Case – flere skoler

✓ Lærer/elev:

✓ Opdatering af afdelingstilknytning til ressourcer

✓ Optimering af scrollbar i ressourcer

✓ Opgaver med fremtidig afleveringsdato bliver fjernet fra elev der skifter hold

✓ Elevdatabasen - Implementering af service (Indberetning af gymnasiale-elever)

✓ Brugervenlighed:

✓ Opgave statistik: Sortering på fordybelsestid

✓ Visning af fag og fagnumre for følger på opgaver

✓ Mulighed for redigering af underfag på elevstamdata

✓ Tabulering i opgavemodulet



Marts 2023
• Stabilisering af drift

• APP: Forbedret login, optimering og generelt fejlrettelser

• Brugervenlighed:

• Faner på bevisvinduet ”eksamensresultater” forenkles (henholdsvis EUD / FGU)

• Vis hvad der er ændret i Uddannelsesmodellen (UMO’en) 

• Visning af uddannelsesaftaler, samt konsekvensrettelser som følge af skiftet fra Easy-P til lærepladsen.dk

✓ Opdatering af snitflade mellem Studie+ og Agidon (Skoleydelses-URL)

✓ API: Lokale afgangsårsager

✓ Finerer rettighedsstyring på forløbsplaner
✓ Vejledning: https://info.studieplus.dk/nyt-vedr-rettigheder-til-forloebsplaner/

https://info.studieplus.dk/nyt-vedr-rettigheder-til-forloebsplaner/


Marts 2023 fortsat
• Lærer/elev:

• Definer og scope opgaver til undervisningsplaner
✓ Elevvisning på manglende afleveringer (opgavemodulet)
✓ Forløbsplan: Rapport trækker korrekt starts niveau i Dansk og Matematik
• Fejlrettelser i opgavemodulet

• Kvitteringsskrivelser / faktura for årselever på nedsat tid

• Arbejdstid: Låsning for tidsregistrering

• Optimering af oprettelse af almindelige karakterlister

• Kartotek, lokaler: Tilføjelse af kolonne med lukkedato, samt filtrering på aktive lokaler

✓ Analyse af fremtidig login – to-faktor login / MitID



April 2023
• Driftsoptimering

• Ledelsesrapportering – udstilling af data med historik 

• Forløbsplaner: Oprettelse af erhvervstræning

• Rapportgenerator – ny skabelon til pædagogisk overblik over forløbsplaner

• Datostyring på P-enheder

• Prøvefagsudtræk for FGU

• ISAE 3000 type 1 erklæring

• ISAE 3402 type 2 erklæring



Maj 2023
• Pathfindr: Feedback

• Skema API

• Brugervenlighed

• Samme advarsel i masseafgang som alm. afgang

• Generel fakturering (FGU: ÅE-rekvirent 
• Oprettelse af gebyrkartotek til fakturering
• Flere fakturaer til samme elev



Juni 2023 og senere
• Timesedler - Brugergrænseflade

• Implementering af to-faktor loginmulighed / MitID

• Aktivitetsplacering fra elevstamdata

• Synkronisering mellem skoleforløb og aktivitetsplacering

• Udvidelse af brevmodulet til bred anvendelse

• Nedsættelse af arbejdsgruppe: Rettigheder 

• Opstart af arbejdsgruppe: Uddannelsesforløb/skoleforløb



Temaer til afstemning i FGU-
netværksgruppen
• Beviser

• Elevstamdata

• Rettigheder 

• Praktik/aftale registrering og adm

• Undervisningsplaner for tværfaglige forløb

• Forløbsplaner 

• Rapportgenerator mv.

• EGU adm



Demo: Nedsat tid på print



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+ 
brugerkonferencer 

10. oktober 2023
&

14. november 2023
(pædagogisk fokus)

Ses vi igen til brugerkonference?



Tak for i dag
Vi ses næste gang

3 maj kl. 13:00-14:00


