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En række mindre forbedringer og fejlrettelser 

Logbog 

• Når man i den almindelige logbog foretog ændringer af en tidligere etableret logbogsnote, frem-

stod den som nyoprettet af den person der havde ændret noten. 

Nu fremgår det både hvem der oprindeligt oprettede noten og hvem der har rettet den. 

 

Mulighed for lokale forkortelser med mellemrum 

• Det har i nogen tid været muligt at oprette lokalebetegnelser med 

mellemrum, men vi har nu rettet en del steder hvor dette gav kom-

plikationer. 

Man bør overveje om det er hensigtsmæssigt, idet det kan gøre det 

vanskeligere at læser udskrevne skemaer, idet forkortelserne nor-

malt fortolkes individuelt som fx fag, lærer og lokal.  

Link til Nyt SkoleIntra rettet i Elevintra 

• Linket fra ElevIntra til Nyt SkoleIntra har været fejlbehæftet i layoutet ”SkoleIntra”, når man på 

klasseniveau havde valgt ”Gammel fold-ud menu”. 

 

Forældre fik advisering om det samme opslag mange gange 

• Når skolen valgte at et opslag skulle kunne ses af alle valgte man ofte at bruge >> knappen for at 

vælge alle klasser.  

Det har hidtil ved en fejl medført at ikke blot alle klasser, men også alle almindelige og sfo hold blev 

valgt. Da en elev kan være knyttet til flere hold ved siden af klassen, betød det at der kom flere no-

tifikationer vedrørende det samme barn. 

Nu er >> knappen ændret så den kun udvælger alle klasserne. Hold kan tilvælges efter behov, men 

hvis alle klasser er valgt burde det ikke være relevant. 
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Problem med arkivering af elevplaner hvor periodenavnet indeholder punktum og komma 

• Der har tidligere været problemer med i elevens mappe at åbne arkiverede elevplaner der oprettet 

i elevplansperioder der indeholder punktum og eller kommaer i periode navnet. 

 
Problemet er nu løst i elevens mappe, men vi må erkende at der stadig er problemer med at åbne 

disse nogle andre steder i programmet. De øvrige problemer vil blive løst ved næste release. 

 


