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_____________________________________________________ 

Uddannelsesparathedsvurderingen er tilpasset til de nye krav 

Som bekendt har ministeriet ændret på kravene i forhold til UPV indberetninger. 

Vi har nu lavet en ændring af brugerfladen i SkoleIntra så den passer til de nye krav, samt ændret 

måde hvorpå data afleveres til STIL så den matcher de ønskede ændringer. 

 

Man skal som udgangspunkt altid foretage en vurdering af elevens uddannelsesparathed på alle 

de 3 uddannelses områder. Vi har bibeholdt elevens ønsker længst til venstre, men det er kun til 

orientering. Når man er færdig med evalueringen skal der være afkrydset foran GYM, EUD og HF.  

 

Valgmuligheden ’Andet’ er blevet erstattet med 'Fritaget for helhedsvurdering',  der kun skal an-

vendes i særlige tilfælde, hvis eleven tilhører en målgruppe, hvor der umiddelbart skal iværksæt-

tes en særlig indsats, herunder elever der er i målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med 

særlige behov. 

 

De detaljerede begrundelser og kommentarer man kan til føje under punktet begrundelser kan nu 

kun gøres tilgængelige i elevplanerne og bliver ikke viderebragt til Optagelse.dk. 
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Upload af filer er blevet forbedret 

 

Når man ønsker at uploade mange filer på en gang har vi mange steder i programmet specielle si-

der til dette formål. De er nu blevet forbedret så de dels viser hvor mange filer man har valgt og 

dels gør det lettere at fjerne enkelt filer før upload.  

 

Den nye upload facilitet er lavet uden brug af flash, hvilket burde gøre den nemmere at anvende i 

alle browsere. I første omgang vil det primært være PC brugere, der får glæde af den nye metode, 

men i en af de kommende versioner håber vi også at få gjort den nye metode tilgængelig på fx 

ipad’s. 

Det bliver lidt nemmere at fjerne udgåede elever og deres forældre 
Hvis man ønsker øjeblikkeligt at slette udmeldte elever og deres forældre er processen nu blevet 

gjort lidt nemmere. Når man sletter elev permanent slettes de slettede forældre der er knyttet til 

eleven ligeledes permanent. I denne forbindelse slettes alle data vedrørende eleven og dennes 

forældre, og det vil ikke længere være muligt at gendanne disse. 

 


