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1. Indledning 

Den 3. juni 2021 vil EduAdm blive opdateret. Dette dokument beskriver, hvilke nye funktioner og 

fejlrettelser, der er indeholdt i den kommende opdatering af EduAdm: 

• Ny menu-struktur under fanen ’Uddannelse’ 

• Nyt design på Elevsiden 

• Autosvar på beskeder 

• Send nemt besked til flere elever 

• Beskeder og e-mails med vedhæftninger i ét samlet overblik 

• Praktikstedets adresse tilføjet i holdlisterapporten 

• Praktikperiode 0 

• Nyt flettefelt: AktivBrugerStillingsbetegnelse 

• Voksenlærling refusion tilføjet i Budgetmodeller 

• Ny oversigt over skabeloner under ’Nyt dokument’  

På sidste side i dette dokument vil I desuden kunne finde en oversigt over de fejlrettelser, der er 

indeholdt i den kommende opdatering af EduAdm. 
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2. Opdateringsindhold 

 Ny menu-struktur under fanen ’Uddannelse’ 

Vi har foretaget en ændring i menu-strukturen under fanen ’Uddannelse’ med henblik på at gøre 

navigationen under denne fane mere intuitiv for jer. Det betyder, at menupunktet ’Diverse’ er blevet 

ændret til ’Kommunikation’. Her vil I nu vil kunne finde alt, der relaterer sig til jeres kommunikation i 

EduAdm. Det betyder desuden, at de punkter, der relaterer sig til oprettelsen af hold, 

uddannelsesplaner samt indlæsning af elever er blevet flyttet op under punktet ’Hold og udd. planer’. 
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 Nyt design på Elevsiden 

Elevens side har fået et nyt og lettere design, som giver eleverne et bedre overblik. 

 

Elevens side på en mobil enhed 
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Elevens side på desktop 
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 Autosvar på beskeder 

Vi har gjort det muligt for jer at angive et autosvar, som automatisk sendes til eleverne, når de sender 

jer en besked i EduAdm, når I ikke er til stede. Autosvaret oprettes under jeres profil, som I finder i 

menuen i øverste højre hjørne. Her skriver I jeres autosvar og angiver, hvornår autosvaret skal være 

slået til – præcis som I kender det fra jeres almindelige mail. 
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 Send nemt besked til flere elever 

Hvis I ønsker at sende den samme besked til flere elever ad gangen, kan I nu gøre dette hurtigt og 

nemt uden at skulle taste navnet på hver enkelt elev under ’Beskeder’.  

På fanen ’Elever’ kan I nu markere alle de elever, som I ønsker at sende en besked til, f.eks. et helt 

hold, og herefter klikke på ’Ny’ og vælge ’Ny besked’. Herefter vil I blive ledt ind under fanen 

’Beskeder’, hvor de markerede elevers navn nu automatisk vil være indtastet under ’Modtager’. 
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 Beskeder og e-mails med vedhæftninger i ét samlet overblik 

Beskeder og e-mails med vedhæftninger er nu samlet, så det tydeligere fremgår under menuen 

”Dokumenter”, hvilke vedhæftninger, der hører sammen med hvilke beskeder og e-mails. 

 

 

 

 

 Praktikstedets adresse tilføjet i Holdlisterapport 

Vi har lavet en tilføjelse til holdlisterapporten, så praktikstedet adresse nu fremgår under 

praktikstedets navn i holdlisterapporten. 
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 Praktikperiode 0 

Når I opretter praktikperioder, er det nu muligt at vælge perioden 0. 

 

 

 

 Nyt flettefelt: AktivBrugerStillingsbetegnelse 

Der er oprettet et nyt flettefelt, der hedder AktivBrugerStillingsbetegnelse. Når I anvender dette 

flettefelt i jeres Word-dokumenter, sms-skabeloner, mail-skabeloner mv., vil afsenderens 

stillingsbetegnelse bliver flettet ind i dokumentet, sms’en eller mailen. Anvendelsen af flettefeltet 

forudsætter, at der er angivet en stillingsbetegnelse under brugerens oplysninger under AD-bruger-

menuen (dette vil en administrator kunne tilføje).  

 

 

I kan læse mere om brugen af flettefelter i brugermanualen under afsnit 11 (Kommunikation). Link til 

brugermanualen finder I i nederste højre hjørne i EduAdm.  
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 Voksenlærling refusion tilføjet i Budgetmodeller 

Vi har tilføjet muligheden for at vælge voksenlærlingerefusion på enten 30 kr. pr. praktiktime eller 45 

kr. pr. praktiktime, når I opretter budgetter under ’Budgetmodeller’. 

 

 

 

 Ny oversigt over skabeloner under ’Nyt dokument’  

Oversigten over jeres skabeloner er blevet ændret, så I har et samlet overblik over alle jeres 

skabeloner, når I klikker på ’Skabeloner’ under ’Nyt dokument’. Derudover er der blevet tilføjet et 

søgefelt, så I hurtigt kan søge den ønskede skabelon frem. Skabelonerne er fortsat inddelt i jeres valgte 

dokumentkategorier. 
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3. Fejlrettelser 

Nedenstående er en liste over de fejlrettelser, der er indeholdt i den kommende opdatering: 

• Det er muligt at fremsøge elever på baggrund af mellemnavn. 

• Det er nu muligt at slette en dokumenttype. 

• Søgning på ’Elever’-fanen uden brug af filter er igen muligt. 

• Elever med mere end ét uddannelsesforløb, som skifter over til nyt forløb, kan igen tilgå 

dokumenter uden at få en fejlbesked. 

• Stoppet elever fremgår nu af praktikstedsrapporten. 

• Bemærkninger kommer igen med på elevens uddannelsesforløb, når elever indlæses fra Excel. 

• Den tværgående kapacitetsrapport medtager igen alle valgte uddannelser og ikke kun én af 

de valgte. 

• Det er igen muligt at slette en AD-bruger, uden at der opstår en fejl. 

 

 Fejlrettelser i elevfordelingsværktøjet 

Nedenstående rettelser er blevet foretaget i elevfordelingsværktøjet: 

• Postnummer og by er tilføjet til praktikstedets adresse i oversigten over praktikstederne. 

• Elevens navn og optag fremgår nu, når I kører markøren hen over elevnavnet på listen over 

elever på et specifikt praktiksted. 

• Oversigten over elevens praktikperioder, fordelte praktiksteder og praktikperiodedatoer er 

blevet rettet, så teksten ikke står oven i hinanden. 
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