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Større ændringer 
 

• Det er nu muligt at se Klasselog noter fra en klasse, hold eller elev synsvinkel. 
 

Selv om man ikke har adgang til at registrere oplysninger på klasse/hold niveau, kan man nu 

vælge at se og registrer oplysninger på de enkeltstående elever, man har fået adgang til. 

 

Nu kan man også vælge at se noterne for et givet hold. Det er tænkt til at give en udvalgt gruppe 

af personale en eksklusiv adgang til at redigere oplysninger om en del af klassens elever. 

Det er derimod ikke hensigtsmæssigt at anvende det til at lave en klasselog for et faghold, hvor 
kun faglærerne har adgang. Hvis man gør det, vil alle andre personer miste adgang til at redi-
gere oplysninger på de tilhørende elever på klasseniveau. 
 
En mere udførlig forklaring på hvordan adgangen virker. 

Adgang til klasseloggen 

Personalet på en skole kan tildeles adgang til de beskyttede elevdata så som klasseloggen. 
Man kan tildeles adgang på klasseniveau, holdniveau og eller elevniveau. På hvert af disse ni-
veauer kan man tildeles læseadgang, skriveadgang eller ingen adgang. 

Administratorer 
Alle administratorer har som udgangspunkt læse- og skriveadgang til alle klasselog noter. Dog 
kan adgangen begrænses ved at tildele ingen adgang på klasse, hold eller elevniveau. 

Almindelige lærer 
Som almindeligt medlem af personalet kan man kun oplysninger om de elever, klasser og hold, 
hvortil man er tildelt adgang. Når man logger på klasseloggen kan man se, hvilke adgange man 
er tildelt. 
 
I tilfælde af konflikt i adgangen til klasser og hold gælder de mest begrænsede rettigheder. Det 
vil f.eks. sige, at hvis man har skriveadgang til en elev via en klasse, men kun læseadgang til 
den samme elev via et hold, vil man kun have læseadgang til denne elev. 
 
Adgang på elevniveau overstyrer adgang på klasse- eller holdniveau. Det vil sige at hvis man 
har skriveadgang til en elev, men ingen adgang til klassen/holdet, som eleven er i, vil man have 
skriveadgang til eleven. 
 
NB. Hvis man har læseadgang til en elev i klasseloggen, men ikke kan se vedkomne i listerne 
over elever, når man først er logget ind, er årsagen, at det der endnu ikke er oprettet nogen 
noter for denne elev. Så snart der er registret en note på en elev, vil eleven kunne vælges i li-
sterne. 
 



2 
 

 

En række mindre forbedringer og fejlrettelser 

• Uddannelsesparathedsvurdering 

I forbindelse med uddannelses parathedsvurderingen er det nu muligt for både elever og læ-

rere at vælge HF på alle klassetrin. (10. klasserne har således nu også fået denne valgmulighed) 

 

• Mininstitution 

Det skulle nu være muligt for forældre at logge på det eksterne produkt MinInstitution.  

 

• Elevimport 

Det er ikke længere muligt ved en fejl at starte to elevimporter samtidigt. 

 

• Opsætning af login til ElevIntra 

Skolens valg af indlogningsmetode til ElevIntra bliver nu gemt korrekt, men værdien caches. 

Det betyder, at der kan gå op til en time, før ændringerne slår igennem.  

 

• Vikarimport fra Tabulex Trio Flex 

Årsagen til fravær blev ikke altid medtaget, hvilket nu er rettet. 

 

• Reindexering af dokumentarkivet 

Denne funktion er gjort mere stabil. 

 

• Adgang til information om forældrenes status i forhold til UNI-Login 

Under Admin > ForældreIntra > Adgangskoder kan alle lærere nu se UNI-LOGIN STATUS.  

Tidligere var det kun administratorer, som havde denne adgang. 

 

• Redigering af billeder for eksternt personale. 

Redigerede man eksterne personalemedlemmer via Databaser > Personale > Billeder af perso-

nalet, fik man den side, som bruges til at redigere interne personalemedlemmer. Det er nu ret-

tet, så man får siden som bruges til eksterne personalemedlemmer. 

 

• Problem med billeder på samlemappeforsider 

På forsiden af en samlemappe, er det muligt at vise et billedet. Ved en fejl kunne samlemappen 

ikke åbnes, hvis det tilknyttede billede havde et mellemrum i navnet. Det er nu rettet. 
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Automatisering af en række processer 

• Automatisering af synkronisering og oprydning 

Hidtil har en række oprydnings og synkroniserings processer været afhængige af, at en admini-

strator loggede på PersonaleIntra efter kl. 14.00.  

Nu bliver der foretaget oprydning hver morgen kl. 5 og synkronisering af webservices, rss-

feeds og andet hver dag kl. 6 og kl. 18. 

Det betyder, at processen ikke er afhængig af, at administratorerne logger på, og samtidig und-

gås den lille ventetid, som administratorer i den forbindelse har oplevet. 

 

• Automatisering af mail notifikation 

Det konkrete afsendelsestidspunkt har altid været afhængig af det sidste ciffer i skolens insti-

tutionsnummer. Af hensyn til spredning af mailforsendelsen bliver kun skoler, hvis institutions-

nummer ender på 1 sendt på det valgte klokkeslæt. Hvis det ender på 2 sættes tidspunktet til 5 

minutter senere osv. Dem, der har et bogstav til sidst, bliver således sat til 50 minutter efter 

det valgte klokkeslæt. 

 

Afsendelsen afhang tidligere af, at en medarbejder loggede på PersonaleIntra efter afsendel-

sestidspunktet. Nu bliver funktionen automatisk aktiveret 5 minutter efter ovennævnte tids-

punkter og dermed sikres det, at mail notifikationer altid afsendes uafhængig af om der er en 

medarbejder der logger på. 
 


