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Forbedring af sikkerheden gennem anvendelse af SSL / https: 

En række sider vil automatisk fremover blive tvunget til at anvende SSL. Da siderne vises i en ramme, kan 

man ikke se det i browseren, men vi har placeret en hængelås øverst til højre på siderne. 

 

Det gælder for en lang række af de sider, skolebestyrelsen benytter, samt sider, der håndterer adresser, 

telefonnumre og anden fortrolig information. 

Kontrol af konflikter mellem klasse og hold betegnelser 

Hvis man vil oprette et hold eller ændre et holdnavn til et navn, der allerede er anvendt af et eksisterende 

hold eller klasse, får man nu en advarsel om, at det pågældende navn ikke kan anvendes. 

 

Ved import af elever kontrolleres det ligeledes, om klassebetegnelsen er i konflikt med et eksisterende hold 

navn. Man får beskeden “Du har netop importeret klassen XXXX. Der findes et hold med det samme hold-

betegnelse. Da dette kan give konflikter, bedes du ændre holdbetegnelsen." 

En række mindre forbedringer og fejlrettelser 

• Hvis man har oprettet tilmeldinger, der omhandlede eksterne elever, var det ved en fejl kun sva-

rerne fra klassens almindelige elever, der blev vist. 

 

• Hvis man ændre initialerne på en medarbejder, bliver vedkommendes tilknytning til debatfora bi-

beholdt og alle de steder, hvor der er registreret historik omkring læsning af indlæg, dokumenter 

og lignende, bliver initialer ligeledes ændret så historikken kan vises korrekt. 

 

• Når en forælder modtog et link til en elevplan i en notifikationsmail, var der kun en henvisning til 

pdf-versionen. Nu henviser linket til PDF-versionen, hvis denne findes, mens de øvrige vises direkte 

i ForældreIntra. 

 

• Når man, som medlem af personalet, udfyldte UPV'er via en Safari-browser, var det ikke muligt at 

tilføje en begrundelse. Denne fejl er nu rettet. 

 

• Et problem med dublering af elever, der kunne opstå i forbindelse med import fra edb-brugsen, når 

samme elev var registreret under flere institutionsnumre, er løst. 

 

• Den grafiske visning af resultater fra forespørgsler er blevet forbedret i ElevIntra, så eleverne også 

kan se søjle og pie diagrammer med resultaternes fordeling. 

 

• Hvis man ønskede at slette ventende notifikations mails til forældre, opstod der problemer, hvis 

der var mange tusinde ventende notifikationer.  

Nu opdeles visningen i sider, der hver viser op til 500 notifikationer og man kan vælge dem, man vil 

slette på den pågældende side. 

 


