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Statistik over forældrenes brug af App som adgang til ForældreIntra.
Besøgstælleren for klassen viser nu også, om forældrene til et barn inden for de seneste 3 måneder har anvendt ForældreIntra App’en til at tilgå informationer om barnet.

En række mindre forbedringer og fejlrettelser
•

En fejl, der opstod når man gemte ændrede reservationer, er rettet.

•

I forbindelse med ændring af forældresamtaler opstod en fejl i ForældreIntra, når man havde slettet
alle mødetidspunkter på
en given dato.
Nu bliver datoen fjernet
når man sletter det sidste
mødetidspunkt og man
kan kun oprette en dato
hvis man angiver starttidspunktet.

•

Problem med afsendelse af beskeder til gårdvagter, der havde en apostrof i deres navn er rettet.

•

Linket til at gå tilbage til den foregående side i klasseloggen er rettet, så arbejdsgangen bliver mere logisk.

•

Når man sletter en medarbejder, foreslår systemet nu at
man ikke sletter reservationer og skemaer, idet der
kunne opstå problemer, hvis medarbejderen havde oprettet reservationer på vegne af en gruppe og skemaet
potentielt senere skulle overtages af en anden medarbejder. Dette mindsker behovet for at få supporten til at foretage gendannelse af data. Man kan fortsat vælge at
slette alt, hvis man er sikker på at dette ikke giver problemer. Når skoleåret er afsluttet bør man selvfølgelig rydde
op i de personer, der kun delvist er slettet.
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•

Hvis man har ekstra information
om efterskoleelever, som ikke
kommer med ved den normale
elevimport, har man mulighed for
at importere disse oplysninger separat, uanset hvilken leverandør
man har valgt at importere elever fra.

•

I forbindelse med skolesammenlægninger bliver modtagere og afsendere i lærernes beskedarkiv nu
oversat til deres fulde navn, såfremt personerne fortsat findes på skolen. Det sikre at de oprindelige
navne kan vises korrekt efter importen på den nye skole.

•

Bilag til arkiverede beskeder bliver nu medsendt i forbindelse med overførsel af lærere ved skolesammenlægninger.

•

Når man ændrede i vikarpåsætningen, opstod der en fejl, når man ville sende en besked til vikaren, således at beskeden aldrig blev afsendt. Denne fejl er nu rettet.

•

Når man valgte personer fra skolens ledelse i forbindelse med afsendelse af beskeder, blev personer,
som allerede var valgt fravalgt igen. Fejlen er nu rettet, så det ikke længere sker.

•

Under menupunktet Koordination > Skemaer > Klasse var det ikke muligt at se skemaer relateret til
ugerne 1 til 9. Denne fejl er nu rettet, så man kan se skemaer for alle uger.

•

Importen af elever er i nogle enkelte tilfælde fejlet på nogle skoler. Fejlen er opstået, fordi UNI-Login er
begyndt at tillade KOT CPR-numre, som indeholder bogstaver på de første tre pladser efter datodelen
af CPR-nummeret fx ”120355-XYS1” Importen er nu tilrettet, således at KOT CPR-numre importeres korrekt i SkoleIntra for både elever, personale og forældre. Bemærk: Det er ikke muligt at bruge et KOT
CPR-nummer, når man opretter eller retter en persons data manuelt.

•

Resultaterne af formularbaserede forespørgsler kunne ikke sendes til Excel som forventet. Når man forsøgte, fik man en fejl. Denne fejl er nu rettet og resultaterne kan nu downloades/sendes som forventet.

•

Forældre, der forsøger at komme ind på ForældreIntra, mens vi er i gang med en opdatering, får nu en
pæn fejlbesked.

•

Forældre kan nu igen kommenterer udviklingsplaner

•

Notater vedrørende udgåede, men endnu ikke definitivt slettede elevers masseoprettede klasselogsnoter, er nu ikke længere tilgængelige, når man vælger at rette notaterne samlet.
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•

Hvis skolen har valgt, at eleverne kun skal bruge uni-login, er det nu ikke længere muligt at indskrive et
fælles førstegangspassword. I stedet vises teksten. ”Alle elever skal bruge UNI-Login ved indlogning.”

•

Oprettede man en aktivitet på Fællesnettet, hvor beskrivelsen indeholdt en ampersand (&), blev kalenderen ikke vist korrekt i SkoleIntra på de tilknyttede skoler. Fejlen er rettet.

