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Nu udvides Mobilplanforalle med
midler fra Digitaliseringspuljen
Vi har fået midler fra Digitaliseringspuljen i Hjørring Kommune.
Det er vi glade for, da det betyder, at vi nu kan udvide vores
service.

Få et samlet overblik
over de nye features
på UVefterskole

Side 4

UVefterskole har vokseværk og bliver samtidig løbende forbedret. Det betyder, at nye funktionaliteter er blevet introduceret og
at det er på tide at få et samlet overblik over dem.
Side 2

Juice i blodet?
Nej, vi er ikke blevet tossede her på UVdata og vi har ikke juice
i blodet – til gengæld er vi blevet sponsor for Team Rynkeby
Aalborg ved årets cykelløb til Paris.
Side 6

Vejledning over

Nyt om produkterne til
specialområdet

Side 3

Statistikker viser, at mere end 85% af alle danske unge mellem
16-19 år er på Facebook. Derudover er Facebook det site, der
bliver besøgt flest gange i løbet af dagen, hvilket gør det til et
oplagt sted at møde de unge. Det er på den baggrund, at UVdata nu udvikler nye muligheder for vejledning.
Side 3

UVdata på sommertur
Statistik for ledere, beslutnings
tagere og samarbejdspartnere
Flere og flere – herunder UU-ledere, politikere og andre interessenter ønsker at få leveret ajourførte data på uddannelsesområdet. Det gør vi nu noget ved.
Side 5

Når vi ikke udvikler på vores software eller sidder ved supporttelefonerne, går UVdata højt op i den sociale del af arbejdsmiljøet. Dette kommer til udtryk i diverse firmaarrangementer, og
denne sommer er ingen undtagelse. Årets sommerudflugt fandt
sted fredag d. 15. juni, hvor hele firmaet var inviteret til en dag
fyldt med både fart og spænding, afslapning, hygge og lækker
mad.

Side 3

Få et samlet overblik
over de nye features
på UVefterskole
UVefterskole har vokseværk og bliver samtidig løbende forbedret.
Det betyder, at nye funktionaliteter er blevet introduceret og at
det er på tide at få et samlet overblik over dem.

Forældre kan...

Nye moduler

l	Læse og kommentere uddannelsesplanen, samt se de
tidligere planer

l	Efterskoler og specialskoler kan nu tilkøbe elevplansmodulet på MinUddannelse, som kan bruges til
evalueringer, udtalelser, kompetancebeviser mm.

l	Læse og kommentere på samtaleark
l	Læse og kommentere på elevplaner, hvis
skolen har tilkøbt dette modul
l	Se brobygningsaktiviteter

l	Elevadministration er klar til brug
l	Økonomimodul er klar til brug
l	Skema/tjenestetid kommer i 2012

l	Se praktikforløb

Intranettet vokser
Det nye layout, som kommer til august, giver brugeren nye
muligheder og bedre overblik.
I takt med, at de unikke besøg stiger, og nu ligger på omkring 1600 besøg i hverdagen, stiger aktiviteten på de forskellige funktioner tilsvarende. Især beskedfunktionen har
opnået nye højder og der ligger nu over 16.000 beskeder
på intranettet. Derudover er antallet af fildelinger steget fra
ca. 500 til ca. 2000 på et års tid, hvilket alt i alt viser, at
interaktivitet på intranettet er mere og mere brugt og
stadig stigende.

Vidste du at..
- over 190 skoler bruger UVefterskole til vejledning?
- UVdata hoster alt - backup flere gange i døgnet
- alle brugere frit kan downloade programmet på flere computere med deres koder?
- UVdatas forældreintra kan håndtere alle elever både fra indeværende og kommende skoleår?
- UVdata står til rådighed alle hverdage fra
kl. 8-16 med hurtig og effektiv support?

Vejledning over

UVdata arbejder i øjeblikket på en Facebookintegration,
som skal gøre det muligt for de unge at få vejledning via
det populære medie.

Statistikker viser, at mere end 85% af alle danske unge mellem
16-19 år er på Facebook. Derudover er Facebook det site, der
bliver besøgt flest gange i løbet af dagen, hvilket gør det til
et oplagt sted at møde de unge. Det er på den baggrund, at
UVdata nu udvikler nye muligheder for vejledning.
Den unge og vejlederen behøver ikke at være venner på Face-

book for at kunne skrive sammen. Den unge skal downloade
en app, som gør kontakten mulig, og som samtidig sørger for
sikkerheden ved samtalerne. Kommunikationen bliver på ingen
måde offentliggjort på Facebook og forbliver kun mellem den
unge og vejleder. Vi hører meget gerne fra UU-centre, som ønsker at afprøve funktionaliteten.

Nyt om produkterne til
specialområdet

Nytårsrelease!

Specialvejledningssystemet er udkommet i en ny udgave, der
bl.a. indeholder de væsentligste ting, som er blevet efterspurgt
af brugerne. I foråret er programmet ligeledes blevet opdateret, så det nu indeholder ny funktionalitet til afrapportering til
staten, samt statistisk udtræk til e-pinion. Specialportalen har
desuden fået helt nyt og mere brugervenligt design - og der
er udviklet integration til NemID, så forældre og unge kan få
adgang til indstillingsskemaet og uddannelsesplanen fra nettet. UVdata tilbyder at oprette alle kommunale institutioner på
portalen for at give et landsdækkende overblik over de kommunale tilbud.

I januar 2013 bliver der mulighed for integration mellem
KMD’s Opera og UVvej.
Dermed bliver det muligt eks. at få vist kontaktoplysninger
på UU-vejlederen, uddannelsesplaner og historik på uddannelsesplaner.
I UVvej vises eks. kontakoplysninger på sagsbehandleren,
den aktuelle jobplan samt historik på match-forløbet.
Samtidig bliver det muligt at kommunikere direkte mellem
UU-vejlederen og sagsbehandleren i jobcentret.

UVdata på sommertur
Når vi ikke udvikler på vores software eller sidder ved supporttelefonerne, går UVdata højt op i den sociale del af arbejdsmiljøet.
Dette kommer til udtryk i diverse firmaarrangementer, og denne
sommer er ingen undtagelse. Årets sommerudflugt fandt sted fredag d. 15. juni, hvor hele firmaet var inviteret til en dag fyldt med
både fart og spænding, afslapning, hygge og lækker mad.
Efter kontorets lukketid blev alle mand genet ned mod Lindholm
bådebro, hvor to af Aalborgs ’Rib-it’ speedbåde ventede. Efter forsvarlig fastspænding blev UVdatas mandskab sejlet i temmelig høj
fart gennem fjorden mod Nibe, som vi nåede uden hverken skader
eller nogen særlig form for søsyge.
I Nibe fulgte der en hyggelig rundvisning i Nibe by efterfulgt af en
lækker middag på Restaurant Bryggen, inden turen igen gik tilbage
til Aalborg – denne gang i et noget mere landfast transportmiddel.

Nu udvides
Mobilplanforalle
med midler fra
Digitaliseringspuljen
Vi har fået midler fra Digitaliseringspuljen i
Hjørring Kommune. Det er vi glade for, da det
betyder, at vi nu kan udvide vores service.

Mobilplanforalle er et stykke avanceret teknologi, der gemmer sig bag en
simpel, let tilgængelig brugerflade på en smartphone. App’en kan bruges til
”vitale aftaler” f.eks. medicinstyring og til planlægning af daglige gøremål.
Servicen gør det muligt at støtte samarbejdet mellem en bruger og en
hjælper, en pårørende, eller en professionel. App’en gør brugeren mere
selvhjulpen samtidig med, at den mindsker behovet for professionel hjælp.

Vi sparer arbejdskraft
Brugerfladen i app-en og portaldelen kræver ikke andre færdigheder end at kunne bruge en mobiltelefon og slå op på en hjemmeside.
Den 1. december 2012 forventer vi at have den nye version parat.
Arbejdet resulterer i følgende tre
hovedbestanddele:
- Mobilløsning. Det er her vi møder brugeren. Udvikles til Android og iPhone.
- Portaldelen. Det vil stadig være muligt at kalenderfunktionen, som sammenkobler bruger og professionel, kan synkroniseres med mobiltelefonen.
- Et administrationsværktøj i form af et website.
Adgangen kan eventuelt ske via NemID.

Hvem står bag?
Vi er en række partnere, der arbejder sammen om udviklingen: UVdata A/S,
Landsforeningen SIND, ADHD foreningen, Psykiatrien Hjørring Kommune,
Bagterpskolen og Specialskolen for Voksne, Vendsyssel.
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MitUU.dk
Statistik for ledere,
beslutningstagere og
samarbejdspartnere

Flere og flere – herunder UU-ledere, politikere og
andre interessenter ønsker at få leveret ajourførte
data på uddannelsesområdet. UU-centrene ligger
inde med en række lokale data, som kan anvendes til
at give et billede af uddannelsessituationen i et UUcenter. Vi har gentagne gange hørt, at UU-centrene
bruger mange ressourcer på at formidle disse data
til samarbejdspartnere. UVdata arbejder derfor på en
ny indgang, som skal gøre data lettere tilgængelige,
uden at en medarbejder skal bearbejde data.
Indgangen hedder ”www.MitUU.dk” og er den del
af UU-centrenes Fælles Datagrundlag. Den rummer
bl.a.:

•	Mulighed for at logge ind og hente aktuelle statistikker

•	Mulighed for at tilgå data på en APP
•	Mulighed for automatisk at få tilsendt færdige rapporter i PDF/XLS på et givent tidspunkt

•	Instrumentbræt med aktuelle nøgletal, der giver et
hurtigt overblik over dit UU

Systemet leveres i en gratis-udgave samt en proudgave. Gratisudgaven rummer resultatmålene samt
dertilhørende statistikker for dit UU-center. Brugeren
logger ind med sit kendte brugernavn fra fjernskrivebordet.
Derudover kan der tilkøbes yderligere skræddersyede rapporter og abonnementer.

Systemet leveres med følgende:

•	Placeringsstatistik
•	Status på 95 % målsætning i den enkelte kommune
•	Kontakttid og tilbudstid for 15-17 årige
•	Antal afbrudte elever
•	Unge i forberedende og udviklende aktiviteter
•	Frafaldstruede elever
•	Opgørelse over antal kontakter med unge
•	STU-statistik
•	FTU-statistik over tid og fordelt på kommunale folkeskoler,
efterskoler og privatskoler

•	Afgangsskolestatistik over en periode
•	Antal brobygningsforløb / introduktionsforløb samt fordeling på indgang

•	Brobygningselevernes efterfølgende uddannelsesvalg
•	Opgørelse over antal unge, der vurderes ikke-uddannelsesparat

Kært barn har
mange navne...

Elevplaner kan findes under mange navne i andre sammenhænge.
Eksempelvis Elevevalueringer, Udtalelser, Statusrapport, Kompetencebevis osv.
I sidste ende er det det samme.
Du kan altid læse mere på vores hjemmeside www.uvdata.dk
under produkter Æ MinUddannelse

Juice i
blodet..?
Nej, vi er ikke blevet tossede her på UVdata og vi har ikke juice
i blodet – til gengæld er vi blevet sponsor for Team Rynkeby
Aalborg ved årets cykelløb til Paris.
Siden 2002 har Team Rynkeby hvert år kørt fra Danmark til
Paris for at skabe opmærksomhed omkring - og samle penge
ind til - Børnecancerfonden. Det gode projekt har lige fra start
været populært; projektet har hurtigt vokset sig større og større og i år består det samlede hold af hele 790 ryttere og 170
hjælpere. Det forventes, at Team Rynkeby samler op i mod 10
millioner kr. ind til Børnecancerfonden.
Så godt et projekt skal naturligvis støttes og derfor har UVdata
i år valgt at indgå i et trøjesponsorat for Elsebeth Jepsen fra
KMD og dermed for det Aalborgensiske hold. Sponsoraftalen
med Elsebeth faldt naturligt efter at KMD og UVdata indgik
et samarbejde på institutionsområdet om udvikling af digital
selvbetjeningsløsning til dagtilbudsområdet.
Elsebeth, som selv skal i trøjen og trampe i pedalerne, er med
for første gang og har høje forventninger til det krævende løb:
”Efter sigende skulle det blive ret afslappende, når jeg har fået
km. nok i benene... det har jeg lidt svært ved at tro på endnu.
Jeg tror det bliver SÅ hårdt, men sjovt og givende både mentalt
og fysisk. Jeg har en idé om, at jeg næsten vil kunne flyve
hjem...”
Elsebeth besluttede sig for at prøve kræfter med løbet efter at
en knæskade havde holdt hende i ro i længere tid. Hun havde

brug for en virkelig og seriøs udfordring, og den fandt hun i
Team Rynkeby. ”Der er lagt et super seriøst træningsprogram
og det følger jeg. Samtidig lytter jeg til alle de gode råd og
erfaringer, som tidligere deltagere har gjort.”
Holdet kører fra Danmark d. 14. juli og skal køre de ca. 1200
km. til Paris på en uge. Trods en smule frygt for dårligt vejr, styrt
og overbelastninger, glæder Elsebeth sig til at komme afsted.
”Den seriøse fysiske udfordring koblet med en god sag, tænder mig. Det glæder mig, at have f.eks. UVdata på ryggen. Det
siger mig noget om virksomhedens samfundsmæssige tilgang
samtidig med, at det giver penge til Børnecancerfonden.”
Og det er ikke kun de kolde kroner, som gavner. Team Rynkeby
er med til at sætte fokus på Børnecancerfonden og give dem
den opmærksomhed, som de fortjener.
UVdata ønsker Team Rynkeby Aalborg og alle de andre hold
god vind og god tur til Paris.

Tak
for
sidst
Evalueringen af årets IT-dag på Munkebjerg er nu
tilendebragt, og med 63 besvarelser står det helt
klart, at I var tilfredse med dagens indhold.
I evalueringen bad vi jer også om at tage stilling til, hvorvidt det kunne være en idé at udvide
næste års arrangement med 1 ekstra dag, som
kunne tage form som en kursusdag med forskellige temaer. Det var der stor tilslutning til, og næste
års arrangement kommer derfor til at strække sig
over to dage for de, der har lyst.

Sol og support
Sommerferien nærmer sig for mange, men her hos
UVdata er supporten åben hele perioden.
Vi ønsker jer alle en dejlig sommer og ser frem til et
fortsat godt samarbejde i det nye skoleår :-)

