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1. Indledning 

Mandag den 5. juli 2021 vil EduAdm blive opdateret. Dette dokument beskriver, hvilke nye funktioner 

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

• Elever ansat på grundforløb 2 

• Nyt menupunkt: ’Uddannelsesinformation’ 

• Nyt overblik over elevens uddannelsesforløb 

• Felter der angiver om eleven har særlige behov – SPS og FVU 

• Oplysninger på elevens pårørende 

• Ugenumre i kalendervisningen 

• Slet beskeder i indbakke 

• Log over alle roller og rettighedsændringer 

• Praktikfordeling: Send automatisk mail til elev og praktiksted 

• Praktikfordeling: Ændre dato for tildeling af praktiksted 

 

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. 

 

 

Opdateringer i Vejlederuniverset (tilkøbsmodul) 

• Vejlederuniverset som selvstændig fane 

• Rapport der viser, hvor mange elever den enkelte vejleder har 

• Aftaler fremgår nu også på elevens side 

• Nye indstillinger til Vejlederuniverset 

• Sletning af refleksionstemaer og -skabeloner 

 

Opdatering i Rekrutteringsmodulet (tilkøbsmodul) 

• Angiv begrundelse for afslag 

 

Opdateringer til Outlook-modulet (tilkøbsmodul) 

• ’Kun synlig for egen rolle’ 

• Journaliserede mails og dokumenter samlet 
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2. Opdateringsindhold 

2.1 Elever ansat på grundforløb 2 

Da I fra den 1. juli 2021 forpligter jer til at ansætte elever over 25 år allerede fra grundforløb 2, og da 

flere af jer allerede i dag ansætter elever fra grundløb 2, har vi nu gjort det muligt at indlæse jeres 

GF2-elever sammen med de SSA- og SSH-elever, der er ansættes på hovedforløbet. Det betyder, at I 

nu kan angive om en skoleperiode er en GF2-periode, når I opretter uddannelsesplanskabelonerne. 

 

Eksempel: Oprettelse af ny GF2-elev (princippet er det samme på både SSA og SSH) 

1. Opret en uddannelsesplansskabelon, hvor både GF2-skoleperioden samt hovedforløb indgår. Sæt 

flueben i checkboksen ’GF2-periode’ ved den/de skoleperioder, der ligger på elevens grundforløb: 

 

 

2. Når den fulde uddannelsesplanskabelon er oprettet, skal I indlæse eleven. Her det vigtigt, at I 

angiver, at eleven er ’Ansat på grundforløb 2’, da systemet på den måde ved, at elevens plan skal 

indeholde den eller de GF2-skoleperioder, som I har tilføjet til planen.   

Det vil sige, at når I indlæser elever, som først ansættes på hovedforløbet, skal der kun sættes 

flueben i ’Er ansat’, da eleven på måde ikke får de oprettede GF2-perioder med i sin plan.  

 

Det vil også være muligt at angive om en elev er GF2-elever, når eleven indlæses gennem Excel. 
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Under fanen ’Elever’ vil det nu blive muligt at søge alle GF2-elever frem, og det vil desuden fremgå på 

jeres overblik over den enkelte elev, om eleven er ansat på GF2. 

 

2.2 Nyt menupunkt: ’Uddannelsesinformation’ 

Når I søger en elev frem, vil I kunne se, at vi i menuen til venstre har tilføjet et nyt menupunkt, der 

hedder ’Uddannelsesinformation’. Under dette menupunkt, har vi samlet alle de informationer om 

elevens uddannelsesforløb, som førhen lå under menupunktet uddannelsesforløb. Selve 

uddannelsesforløbet ligger fortsat under menupunktet ’Uddannelsesforløb’. 
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2.3 Nyt overblik over elevens uddannelsesforløb 

Der har været stor efterspørgsel på, at teamledere og vejledere kan få det samme overblik over 

elevens uddannelsesforløb, som eleverne kan se på deres side i EduAdm - det har vi nu udviklet til jer. 

Når I søger en elev frem og klikker på ’Uddannelsesforløb’ i menuen til venstre, vil I nu få et mere 

visualiseret overblik over elevens uddannelsesforløb med samme muligheder for at kunne redigere i 

forløbet, tildele vejledere mv. 
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2.4 Felter der angiver om eleven har særlige behov – SPS og FVU 

Det er nu muligt at angive om en elev har behov for socialpædagogisk støtte eller forberedende 

voksenundervisning. Alle med tilknytning til eleven kan angive dette ved at søge eleven frem og 

herefter klikke på menupunktet ’Uddannelsesinformation’. Her er der tilføjet to afkrydsningsfelter, 

hvor I kan angive om eleven har behov for socialpædagogisk støtte og/eller forberedende 

voksenundervisning.  

 

 

Denne information vil ydermere fremgå på oversigten over elevens stamdata. 
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2.5 Oplysninger på elevens pårørende 

Eleven kan nu angive oplysninger på en pårørende på elevsiden. På elevsiden kan eleven klikke på 

’Min profil’ i øverste højre hjørne, hvor det nu er muligt at angive følgende: Pårørendes navn, 

pårørendes telefonnummer og pårørendes relation.  

 

 

De oplysninger, som eleven skriver ind her, vil være synlige for alle med adgang til eleven under 

menupunktet ’Stamdata’. 
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2.6 Ugenumre i kalendervisningen 

Når I opretter nye perioder, vil ugenumrene nu fremgå i kalendervisningen. 

 

 

2.7 Slet beskeder i indbakke 

Vi har gjort det muligt at slette beskeder i indbakken under fanen ’Beskeder’. Når beskederne slettes, 

slettes de kun fra jeres indbakke og vil dermed fortsat være journaliseret under den enkelte elev. 
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2.8 Log over alle roller og rettighedsændringer 

Når man har rollen som administrator, vil det nu være muligt at se en log over alle roller og 

rettighedsændringer for hver bruger, som I har oprettet i EduAdm. Denne log finder I under ’AD-

brugere’ på administrationsfanen. Når I klikker på en brugers navn, kan I klikke på knappen 

’Rollehistorik’ for at få vist rollehistorikken for den pågældende bruger. 
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2.9 Praktikfordeling: Send automatisk mail til elev og praktiksted 

I praktikfordelingsværktøjet kan I nu angive, om der skal sendes en automatisk mail til elev og 

praktiksted med information om den praktikfordeling, som I har foretaget. Hvis I sætter flueben i 

checkboksen, vil der blive sendt en e-mail til elev og praktiksted på den dato, som I har angivet ovenfor 

(1 måned før eller en specifik dato). Mailen vil blive sendt til den mail, der er angivet under hhv. 

praktikstedets og elevens stamdata. 

 

 

 

Mailen til hhv. praktiksted og elev vil se således ud:  
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2.10 Praktikfordeling: Ændre dato for visning af praktiksted 

Når man vælger en dato for, hvornår en elev skal kunne se tildelingen af praktikstedet på sin elevside 

under 'Afslut fordeling' i elevfordelingsværktøjet, kan man nu se og rette denne dato inde under den 

enkelte elevs uddannelsesforløb ved at klikke på blyanten ud for den pågældende praktikperiode.  
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3. Opdateringer til Vejlederuniverset 

3.1 Vejlederuniverset som selvstændig fane 

Vi gjort Vejlederuniversets administrationsside til en selvstændig fane. Det vil sige, at brugere med 

rollen som sagsbehandler nu skal klikke på fanen ’Vejlederunivers’ for at få adgang til den menu, som 

indtil nu har ligget under fanen ’Uddannelse’. 

 

 

3.2 Rapport der viser, hvor mange elever den enkelte vejleder har 

Vi har udviklet en rapport, som gør det muligt at se, hvor mange elever den enkelte vejleder har i en 

given periode. Det er både muligt at hente en individuel rapport for en enkelt vejleder, en rapport for 

et specifikt praktiksted og en generel rapport over alle vejleder på den enkelte uddannelse. Rapporten 

vil kunne hentes under fanen ’Vejlederunivers’ 
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3.3 Aftaler fremgår nu også på elevens side 

De aftaler, som vejlederen skriver ind i Vejlederuniverset, vises nu også for eleven på elevens side. 

 

 

3.4 Nye indstillinger til Vejlederuniverset 

Vi har givet brugere med rollen som administrator mulighed for at styre en række nye indstillinger til 

Vejlederuniverset. Det drejer sig om følgende indstillinger, som er at finde under menupunktet 

’Uddannelse’ på administrationsfanen. 

 

 

 

3.5 Sletning af refleksionstemaer og -skabeloner 

Som sagsbehandler, er det nu muligt at slette et refleksionstema eller en refleksionsskabelon under 

fanen ’Vejlederunivers’. 
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4. Opdateringer til Rekrutteringsmodulet 

4.1 Angiv begrundelse for afslag 

Styrelsen for IT og læring har besluttet, at alle afslag samt begrundelse herfor skal registreres på 

praktikpladsen.dk. Vi har derfor gjort det muligt for jer at angive en begrundelse når I afviser en elev i 

Rekrutteringsmodulet, så I kan få et godt overblik over dette. I angiver begrundelsen via en drop down-

liste, der svarer til den der er på praktikpladsen.dk. 
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5. Opdateringer til Outlook-modulet 

5.1 ’Kun synlig for egen rolle’ 

Det er nu muligt at angive om et dokument, der journaliseres fra Outlook til EduAdm, skal være ’kun 

synlig for egen rolle’ i Outlook-modulet, så I undgår at skulle ind at angive dette i EduAdm efter 

dokumentet er journaliseret. 

 

 

 

5.2 Journaliserede mails og dokumenter ligger samlet 

Når I journaliserer mails fra Outlook med et vedhæftet dokument, vil dette nu komme til at ligge 

samlet i EduAdm, så det er nemt at se, hvilke mails, der hører sammen med hvilke dokumenter.  
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6. Fejlrettelser 

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

• Fraværsperioder (orlov og langtidssygdom) vises på elevens side 

• Praktikstedstypen fremgår nu i praktikfordelingsværktøjet, når man klikker ’Tildel’ 

• Det er igen muligt at uploade en fil til et spørgeskema 

• Man kan igen afslutte fordeling, når man tildeler praktiksteder til flere elever på én gang i 

praktikfordelingsværktøjet 

• ’Aktiviteter’ vises ikke længere på eleven, hvis dette ikke er slået til under 

organisationsindstillinger 

• Udfordringer i forbindelse med udfyldelse af formular er løst 

• Det er igen muligt at foretage udtræk af spørgeskema 

• Flettefeltet ’Oprindelig forventet slutdato’ er tilføjet 

 

Vejlederuniverset 

• Feltet, som eleven skal skrive i for at forberede sig til en samtale, er nu synligt hele tiden. 

• Der vises nu mere af navnet på refleksionsskabelonen under ’Fordel refleksioner’. 

• Formateringen på Elevsiden under 'Samtaler' tager nu højde for den formatering, som 

sagsbehandlerne har lavet i samtaleskabelonen. 
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