
 

 

Nyt i SkoleIntra 5.56 (Classic) 
Alle sites bliver opdateret 27-09-2018 

_____________________________________________________ 

1. Korrektion vedrørende uddannelsesparathedsvurdering. 

Optagelse.dk opdaterer først den nye indberetningsservice i løbet af tirsdag den 2. oktober. 

Vi åbner derfor først for indsendelse af uddannelsesparathedsvurderinger den 3. oktober. 

Den service, der modtager indmeldinger, er lavet, så det er frivilligt at indsende vurdering af de 

praktisk faglige forudsætninger og vores brugergrænseflade er lavet ud fra disse forudsætninger. 

Ministeriet oplyser nu, at skolerne har fået besked på at de praktiskfaglige forudsætninger altid 

skal indberettes. 

Generelt skal indmeldinger for UU betjente skoler være færdige den 1. december og for øvrige 

skoler den 15. januar.  

Optagelse.dk oplyser nu, at der for 8. klassetrin er mulighed for løbende at indmelde efterføl-

gende. 

For 9 og 10. klassetrin vil indmeldinger i perioden fra 1. februar til begyndelsen af april måned 

blive afvist af optagelse.dk. Herefter vil der igen blive åbnet for indmeldelse af ændringer, og sko-

lerne opfordres til at korrigere deres indmeldinger. 

Der er fortsat ikke i denne version givet mulighed for at et elever i 10. klasse kan vælge, eller vur-

deres i forhold til HF.  

Dette vil blive korrigeret ved næste opdatering, der forventes om 11. oktober. 

 

Fejlrettelser 

Klasseloggen 

• Hvis man slettede en klasse, kunne man stadig se klassen i valglisterne til klasseloggen.  

Ligeledes kunne man se klassen, når man tildelte adgange i beskyttede elevdata.  

Nu fremgår klasse ikke de to steder, når den først er slettet og hvis klassen genoprettes, gen-

oprettes adgangene til beskyttede elevdata, som de så ud før sletningen. 

 

• Når man tilgik klasseloggen, blev det registreret i loggen, at man havde tilgået en klasse, selv 

om man ikke havde valgt en klasse endnu. Denne fejl er nu rettet.  

Loggen kan findes her: Admin > Log > Tracking af brugeradfærd 

 

• Hvis der var blevet slettet elever i en klasse og disse endnu ikke var blevet endeligt slettet, op-

stod der en fejl ved optællingen af antallet af noter. De slettede elevers oplysninger kunne ikke 
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ses, men der kunne forekomme tomme sider til sidst i listen. Denne fejl er nu rettet. 
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Overførsel af elever mellem skoler 

• Når man slettede en elev, som var blevet flyttet, opstod der en fejl, der gjorde, at man ikke 

kunne se listen over elevdata fra andre skoler. Denne fejl er nu rettet 

• Hvis man overførte elever fra skoler, der havde mere end 64.000 klasselogsnoter opstod der 

en fejl, som nu er rettet. 

 

Import af skemaer fra Tabulex skemaservice 

 

• Hvis man ved importen valgte, at lektioner uden lektionsnummer skulle fordeles ud på alle de 

lektioner, der er mellem start og slut tidspunktet, kunne der på nogen skoler opstå fejl under 

importen. Denne fejl er nu rettet. 

SMS 

• Problemer med afsendelse af SMS beskeder med apostrof tegn er løst ved at fjerne apostrof-

fer. 


