
Indeværende skoleår var kun lige be-
gyndt, da UVdata lancerede et nyt 
webbaseret værktøj til landets UU-vej-
ledere i form af et nyt modul på MinUd-
dannelse. Modulet gør det muligt for 
vejlederne at tilgå mange af de kendte 
funktioner fra UVvej via MinUddan-
nelse, hvor siden er opsat til at kunne 
skalere i størrelse alt efter, hvilket de-
vice man tilgår den med – uden at gå 
på kompromis med funktionalitet og 
overskuelighed.
Der kan således arbejdes med modulet 
både via computer, tablet eller smart 
phone, og det tilgås med nøjagtig 
samme login, som vejlederne er vant til 
at benytte til deres vejledningssystem 
på fjernskrivebordet – der skal dermed 
ikke et nyt login til, for at komme i gang 
med at benytte siden. Har man en bru-
ger til fjernskrivebordet, har man også 
en bruger til det nye værktøj - uden 
merudgift. 

Der udvikles fortsat
Siden lanceringen af modulet er der 
kommet mange nye funktioner til såle-
des, at en del af de opgaver, som vej-
lederne hidtil har varetaget i UVvej, kan 
løses via det nye værktøj, hvor man 
kan få vist sin morgenskærm, søge 
sine elever/unge ud, foretage registre-
ringer i journalen, redigere historikker 
osv. 
I nærmeste fremtid bliver modulet be-
riget med en stribe nye funktioner, som 
bl.a. gør det muligt at arbejde med 
adviser fra advismodulet, administrere 
uddannelsesplaner, generere udskrifter 
osv. Men selvom modulet er blevet ta-
get godt imod, så viser statistikkerne 
over logins, at det fortsat er fjernskri-
vebordet, der er vejledernes fortrukne 
platform.

Digitale dag
tilbud i Vejen
Vejen har efter en 
EU-udbudsproces 
med 8 firmaer valgt 
at indkøbe UVdatas 
løsning ”MinInstitu-
tion” til kommuni-
kation mellem dag-
tilbud og forældre. 

Hillerød kom
mune vælger 
MinUddannelse
Efter endt pilot-
projekt i skoleåret 
12/13, vælger 
Hillerød kommune 
at implementere 
MinUddannelse på 
alle folkeskoler.

Fraværs
registreringen 
skal ske digitalt
I arbejdet med at koordinere 
brobygning for elever i ud-
skolingen er mange parter 
involveret. Det er derfor helt 
essentielt, at disse parter 
arbejder tæt sammen og 
videndeler undervejs i proces-
sen – elektronisk naturligvis.

Mandag d. 21. oktober udgjorde  
Herning HF og VUC rammerne for et 
kursus for studiesekretærer og skole-
sekretærer på ungdomsuddannelser 
og grundskoler i Herning og Ikast-
Brande kommune. Emnet var fraværs-
registrering af brobygningselever og 
UVdata var med for at demonstrere, 
hvordan denne registrering kan ske 
elektronisk i Brobygning.NET, som er 
den platform der benyttes til at vare-
tage koordineringen og tilmeldingen 
af de obligatoriske intro- og brobyg-
ningsforløb.

Tilslutningen til kurset var stor, og der 
var således mødt tæt ved 40 deltagere 
op for at få viden om, hvordan der på 
den mest optimale måde arbejdes med 
kontaktbogen og fraværsregistrering 
i Brobygning.NET. Foruden gennem-
gangen af den tekniske del af emnet, 
var der også løbende dialog blandt 
deltagerne om den mere praktiske del, 
hvor der blev talt  om best practice i 
forbindelse med brugen af værktøjet. 
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Nye funktioner  
på vej til web

Vejledermodulet på MinUddannelse har været i luften siden medio 
august og på trods af modulets korte levetid, er det allerede blevet 
udbygget adskillige gange – og der er mere på vej.
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Projektets formål er at sikre: 
”Mere sammenhængende og helheds-
orienteret støtte til unge mellem 16 og 
24 år med psykiske vanskeligheder og 
dermed at de unge i højere grad kan 
mestre relevante kompetencer (psyki-
ske, kommunikative, sociale) og tage 
ansvar for eget liv, således at de unge 
i højere grad formår at blive inkluderet 
i samfundet, herunder deltage i uddan-
nelse og job på lige vilkår med andre 
unge”.
Projektet indebærer tværfagligt sam-
arbejde, hvor medarbejdere fra de fire 
projektkommuner, fra behandlings-
psykiatrien i regionerne og fra andre 
eksterne enheder som f.eks. Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning, anbrin-
gelsessteder, læger, skoler m.v., på 
tværs af enheder samarbejder om at 
sikre gode overgange for unge med 
psykiske vanskeligheder. Samtidig er 
den unge i centrum og indgår som vig-
tig samarbejdspartner – sammen med 
forældrene, hvis den unge er under 18 
år.
Til det formål manglede de fire kom-
muner et IT-system, der tillod deling af 

dokumenter på tværs af organisationer 
og forvaltninger. Altså et system, der 
var uafhængigt af forskellige fagsy-
stemer, men som samtidigt overholder 
alle gældende krav til persondatalo-
ven. Systemet skulle samtidigt kunne 
anvendes som borgerens portal. Der-
med skulle borgerne kunne logge ind 
i systemet og selv læse de relevante 
sagsakter og på den måde skulle sy-
stemet i praksis virke som et ”digitalt 
ringbind”, hvor alle relevante parter 
altid havde adgang til de nødvendige 
dokumenter. 
Derfor gik de fire kommuner sammen 
om et fælles udbud. 
UVdata bød ind med løsningen ”Vores-
Dokumenter.dk”, som kommunerne ef-
terfølgende udvalgte som den bedste 
løsning. Specialkonsulent Karen Ber-
thelsen fra Viborg kommune udtaler 
om udvælgelsen: ”Valget af UVdata 
blev truffet på baggrund af et udbud, 
hvor blandt andet UVdatas store for-
ståelse for projektets grundidé og mål-
gruppe, var afgørende for valget.”
UVdata og de fire kommuner har ef-
terfølgende udviklet og optimeret på 

VoresDokumenter.dk. Samarbejdet har 
foregået online, på grund af de store 
geografiske afstande mellem de invol-
verede parter. 
”Vi har i den løbende dialog mellem os 
projekt kommuner og UVdata benyt-
tet Skype med stor succes. Via vores 
Skype-møder har vi fået præsenteret 
løsningsforslag, drøftet en lang række 
emner og skabt afklaring, på en nem 
måde på tværs af de geografiske af-
stande”, fortæller Karen Berthelsen, 
Viborg Kommune.
Resultatet af denne proces er Vores-
Dokumenter.dk. VoresDokumenter.dk 
er et webbaseret system, hvor bru-
gerne kan logge ind med NemID eller 
UVlogin. Når en bruger logger ind, vil 
vedkommende få en oversigt over de 
borgere, som vedkommende er til-
knyttet. Fra den enkelte borger kan 
brugeren læse eller skrive i de do-
kumenter, der er tilknyttet borgeren. 
Worddokumenter åbnes direkte fra 
siden og gemmes online på UVdatas 
server, når brugeren trykker ”Gem” i 
Word. For at sikre, at forskellige bru-
gere ikke overskriver hinandens ar-

VoresDokumenter.dk 
ser dagens lys

Efter et vundet udbud om udarbejdelse af IT-løsning til projekt 
om tværfagligt samarbejde, har UVdata i samarbejde med fire 
projektkommuner udviklet VoresDokumenter.dk.
Aabenraa, Furesø, Odsherred og Viborg Kommuner deltager i 
Socialstyrelsens projekt Unge med psykiske vanskeligheder - 
overgang fra barn til voksen.
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bejde, låses dokumenterne mod re-
digering, når disse er åbnet. Vil en 
bruger blot læse et worddokument fra  
VoresDokumenter.dk, åbnes dette i 
PDF-format. Fordelen ved dette for-
mat er, at det kan åbnes på alle de-
vices. Det betyder, at dokumenterne 
også vil kunne tilgås, såfremt borge-
ren logger ind på VoresDokumenter.dk 
fra sin smartphone eller tablet.

For de involverede kommuner har det 
fra starten været vigtigt, at løsningen 
var brugervenlig og imødekommende. 
UX-arkitekt ved UVdata, Thomas Laur-
sen, udtaler: ”VoresDokumenter.dk har 
fra starten været udviklet med bru-
gervenlighed som det primære fokus. 
Løsningen skal være nem og intuitiv at 

anvende for forskellige brugerprofiler 
og jeg synes, at vi har opnået dette i 
samspil med de fire kommuner.”

Resultatet af dette udviklingsfokus 
er en meget skarp løsning, der mål-
rettet guider brugeren mod netop de 
funktioner, der er nødvendige i en gi-
ven situtation. Den høje grad af bru-
gervenlighed samt den bagvedlig-
gende systemmæssige arkitektur gør, 
at VoresDokumenter.dk er en meget 
fremtidssikret løsning. Lige netop 
løsning ens arkitektur sikrer, at den 
nemt kan tilpasses andre formål eller 
kravspecifikationer. Dette betyder, at  
VoresDokumenter.dk også vil kunne 
anvendes som et mere generisk filde-
lingssystem, hvor forskellige brugere 

kan dele og arbejde med filer og do-
kumenter.

Den endelige testperiode på VoresDo-
kumenter.dk blev afsluttet i uge 46 og 
de fire kommuner har nu påbegyndt ar-
bejdet med portalen. Dette sker efter et 
meget vellykket udviklingssamarbejde 
mellem kommunerne og UVdata: ”I ud-
viklingen af den endelige løsning, har vi 
oplevet UVdata som en yderst seriøs 
samarbejdspartner, der handler hurtigt 
og løsningsorienteret på vores input. 
Samtidig er det altid gennemtænkte 
løsninger vi præsenteres for, som igen 
vidner om indsigt og forståelse for pro-
jektets grundide”, slutter Karen Ber-
thelsen.

Digitale 
dagtilbud 
i Vejen

Stor tilslutning til kickoff 
arrangement om UPV

Vejen har efter en EU-udbudsproces 
med 8 firmaer valgt at indkøbe UVda-
tas løsning ”MinInstitution” til kommu-
nikation mellem dagtilbud og forældre. 
Løsningen skal anvendes af vugge-
stuer, børnehaver og dagplejere i hele 
kommunen og er blevet implementeret 
i kommunens institutioner i oktober 
måned. Med MinInstitution er kommu-
nen klar til at leve op til KL’s digitali-
seringsstrategi på dagtilbudsområdet. 
Helle Kjærgaard, der har stået for im-
plementeringen i kommunen siger: ”Vi 
er utrolig glade for, at Vejen har vist os 
den tillid at bruge vores system til et så 
vigtigt område. Med vores løsning har 
vi som mål både at lette og forbedre 
kommunikationen og planlægningen i 
institutionerne. Forældre og institution 
får et smart redskab til at kommunikere 
om og med børnenes institutioner – 
både på web og ved hjælp af en APP”. 

Lektor på UC Lillebælt Marianne Tol-
strup, startede ud med at fortælle om 
tankerne bag det dialogredskab, som 
er tænkt som en støtte til arbejdet med 
uddannelsesparathed i grundskolen for 
lærere og vejledere. I dialogredskabet 
kan elever gå ind og vurdere sig selv på 
en række parametre i en foruddefineret 
guide. Det samme kan en lærer, en vej-
leder, en forælder eller en klassekam-
merat, hvorefter programmet genererer 
en illustration af, hvordan vurderinger-
ne ser ud i forhold til hinanden.
 
Dernæst fortalte UU-leder Anders La-
degaard, om de erfaringer man har gjort 
sig med dialogredskabet hos UU Lille-
bælt, samt hvordan man i det hele taget 
arbejder med uddannelsesparatheds-
vurderinger hos UU-centret. Anette Lar-
sen fra UVdata rundede arrangementet 
af med en præsentation af, hvordan dia-
logredskabet kan spille sammen med 
UVdatas øvrige programpakke.

Ved at benytte værktøjet direkte fra 
MinUddannelse, kan de vurderinger, 
som de involverede parter afgiver i 
dialogredskabet, gemmes fra gang til 
gang, således at der løbende kan ar-
bejdes med uddannelsesparatheds-
vurderingen. På den måde kan pro-
gressionen følges og det bliver tydeligt, 
hvordan eleven flytter sig i forhold til de 
opstillede parametre. Ydermere er mo-
dulet integreret med UVvej og UVefter-
skole, som giver vejledere mulighed for 
at tilgå vurderingerne direkte fra deres 
vejledningsplatform.
 
Ud af de cirka 45 deltagere til arran-
gementet var størstedelen repræsen-
tanter fra landets UU-centre, men der 
var også deltagere fra grundskoler og 
skoleafdelinger rundt omkring i landet.
 
UVdata takker for et godt arrangement 
og et flot fremmøde.

Tirsdag d. 19. november blev der på UC Lillebælt i Odense afholdt 
kick-off arrangement om UPV, som havde til formål at sætte fokus 
på arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen fra både et teo-
retisk, et praktisk, og et teknisk perspektiv.



UVdata vinder kommunal 
indkøbsaftale – SKI 0.2.18

UVdata overtager  
Dansk Skoledata ApS
UVdata får med købet af Dansk Skoledata stor ekspertise på sko-
leområdet, og samtidig får vores kommunale kunder endnu bedre 
kobling til friskoleområdet i deres daglige arbejde.

Efter en lang udvælgelsesproces, som 
har strakt sig over halvandet år, har 
UVdata vundet SKI-aftale 0.2.18 IT-
løsninger og vedligehold. SKI-aftalen 
dækker stort set alle de IT-løsninger, 
som det offentlige anskaffer. Staten og 
kommunerne forventer at udbyde afta-
ler til en værdi på 1,4 milliarder over 4 
år på rammeaftalen.
”UVdata har vundet delaftalerne CRM 
(relationssystemer) og LMS (Learning 
Management Systemer). Disse delaf-
taler dækker UVdatas primære forret-
ningsområder inden for den offentlige 
sektor, så det er vi naturligvis meget 
tilfredse med”, udtaler direktør Jan Ga-
ardboe Jensen og fortsætter: ”Netop 
SKI 0.2.18 er en stor landvinding for os 

som firma, fordi den betyder, at det bli-
ver lettere for kunderne at handle med 
os. Kunderne behøver ikke gennem-
gå et omfattende EU-udbud. SKI gør 
det let for kunderne at handle og stil-
ler hele aftalekomplekset til rådighed. 
Samtidig er det en stor anerkendelse 
af, at UVdata er et professionelt soft-
warehus, som er med i forreste række 
og som har kvalitetssikrede proces-
ser, priser, og leveranceevne. Det har 
været et ualmindeligt stort stykke ud-
budsarbejde at komme på aftalen, og 
der har været meget stor interesse for 
SKI-aftalen i det hele taget. Vi er alle-
rede blevet kontaktet af de første, som 
ønsker at anvende aftalen”, slutter Jan 
Gaardboe Jensen. 

UVdata A/S har fra november 2013 
overtaget Dansk Skoledata. Alle med-
arbejdere fortsætter fremadrettet hos 
UVdata A/S, og Finn Thomsen fra 
Dansk Skoledata fortsætter som pro-
duktchef for De Frie Skoler i UVdata.

”De Frie Kostskoler (efterskoler) og 
grundskoler er et strategisk område 
for UVdata, og virksomheden har gen-
nem de seneste år satset på at levere 
en totalløsning på området. Dog har 
vores indsats primært været rettet 

mod efterskoler, mens Dansk Skole-
data er markedsledende inden for De 
Frie Grundskoler”, udtaler direktør Jan 
Gaardboe Jensen i UVdata A/S. Han 
fortsætter: ”Dette gør os til et godt 
match. Med Dansk Skoledata allierer vi 
os med markedslederen inden for De 
Frie Skoler, og vi får nogle særdeles 
kompetente medarbejdere til UVdata, 
som har arbejdet med De Frie Skoler 
gennem mere end 25 år. Fusionen be-
tyder samtidig, at UVdata nu også kan 
tilbyde et helt unikt lønprogram, der 
er designet til skoleområdet, til vores 
efterskolekunder”. Finn Thomsen fra 
Dansk Skoledata udtaler: ”Ved at gå 
sammen med UVdata fremtidssikrer 
vi Dansk Skoledata, og kunderne kan 
forvente, at vi vil have endnu flere res-
sourcer til at udvikle gode værktøjer til 
De Frie Skoler i de kommende år”.

Købet betyder, at alle nuværende ca. 
200 skoler, der anvender Dansk Sko-
ledatas software, fremadrettet som tid-
ligere vil blive serviceret af de tidligere 
medarbejdere fra Dansk Skoledata i 
regi af UVdata. Endvidere betyder kø-
bet, at virksomheden nu kan tilbyde en 
samlet løsning, der dækker alle væ-
sentlige dele af administration og kom-
munikation på De Frie Skoler og efter-
skoler, hvilket bl.a. omfatter moduler 
til elevadministration, SFO, vejledning, 
tjenestetid og skema, løn, økonomi, 
budget samt intranet til forældre, ele-
ver og lærere. 
For vores kommunale kunder betyder 
opkøbet, at UVdata kan tilbyde en end-
nu bedre kobling til friskoleområdet.



Hillerød kommune  
vælger MinUddannelse

STUTræf – større end nogensinde!

Efter endt pilotprojekt i skoleåret 
12/13, vælger Hillerød kommune at 
implementere MinUddannelse på alle 
folkeskoler.
Hillerødsholmskolen og Grønnevang 
Skole har siden september 2012 udar-
bejdet elevplaner i MinUddannelse. På 
baggrund af dette pilotprojekt blev der 
truffet beslutning om, at MinUddannel-
se skal være værktøjet, som understøt-
ter det daglige arbejde med elevplaner, 
samt samarbejdet med UU på alle fol-
keskoler i Hillerød kommune. 
Således var opgaven at få implemente-
ret systemet på de resterende skoler i 
skoleåret 13/14. Derfor blev der primo 
oktober i indeværende skoleår afholdt 
kursus på Hillerød Bibliotek, hvor også 
pilotskolerne blev uddannet for et års 
tid siden. De erfaringer, som pilotsko-
lerne har gjort sig i systemet indtil nu, 

deler de gerne ud af til de nye skoler, 
hvilket uden tvivl er givtigt for program-
mets videre færd i kommunen.
”Der er et stort potentiale i at få en fæl-
les IT-platform, som understøtter sam-
arbejdet mellem UU og skolerne, så vi 
sammen kan nå målsætningen om, at 

alle unge får en ungdomsuddannelse”, 
udtaler sektionsleder i Hillerød kommu-
ne Mette Borchsenius, idet hun henvi-
ser til den elektroniske sammenhæng, 
der er mellem uddannelsesplaner og 
elevplaner i MinUddannelse, som også 
benyttes af UU Halsnæs Hillerød.

Indholdet på træffet spændte over fem 
forskellige oplæg, med hver især deres 
vinkel og tilknytning til STU’en. Da-
gens første oplæg var ved Per Larsen, 
formand for Børnerådet, som fortalte 
om overgangen fra barn til voksen og 
hvordan det er vigtigt at møde børn og 
unge i øjenhøjde. 
Herefter fortalte Niels Kirk og Helge 
Michno fra Fenskær Specialefterskole 
om overgangen fra grundskole til STU-
forløb, samt hvordan de rent praktisk 
arbejder med at hjælpe de unge men-
nesker videre, efter de har afsluttet de-
res STU. 
Karen Gadensgaard fra Nr. Vesterskov 
fortalte dernæst om, hvordan de unge 
mennesker, der har afsluttet en STU 

hos dem, har oplevet forløbet og det 
videre liv efterfølgende. 
Dernæst fulgte Lene Sandberg Dam-
gaard, som er leder af Jobcenter Es-
bjerg. Lene afholdte et inspirerende 
oplæg om, hvordan Esbjerg Kommune 
har styrket det tværfaglige arbejde i 
kommunen, med henblik på at skabe 
en helhed omkring de unge menne-
sker, der tager en STU hos dem. 
Erik Jappe fra DUKH rundede dagen 
af med et oplæg om overgange til 
voksenlivet for personer, der er i gang 
med eller har gennemført en STU. Eriks 
vinkel var på det lovmæssige, med en 
grundig gennemgang af de muligheder 
og rettigheder de unge mennesker har.
Årets STU-Træf var rigtigt godt besøgt. 

Vi havde i år deltagerrekord med over 
180 deltagere. Deltagerne havde det 
til fælles, at de alle har en professio-
nel tilknytning til STU-området. Der var 
deltagere fra både det private og det 
kommunale, hvilket vidner om, at STU-
Træffet er blevet et sted, hvor fagper-
soner mødes og netværker fagligt og 
socialt på tværs af organisationer og 
kommuner. 
Den elektroniske evaluering af STU-
Træffet er nu i fuld gang. Konsulent 
ved UVdata og medarrangør af STU-
Træffet, Helle Kjærgaard, noterer sig, 
at de foreløbige svar peger i en meget 
positiv retning:
”Vi har modtaget en rigtig god og kon-
struktiv kritik på STU-Træffet. At del-
tagerne har været tilfredse med årets 
STU-Træf, ses vel bedst ved, at 94 % 
mener, at vi skal afholde et STU-Træf 
igen næste år”, udtaler Helle Kjærga-
ard.
Hos UVdata tør vi dermed godt love, 
at der også bliver afholdt STU-Træf i 
2014.

UVdata flytter i nye lokaler
Pr. 1/4 2014 flytter UVdata fra lokalerne på 
Lindholm Brygge, til nye lokaler på Strømmen 
6 i Nørresundby. Årsagen til flytningen er blandt 
andet, at der er brug for lokaler, som i højere 
grad kan tilpasses de behov, vi har til indret-
ningen af kontorer og udviklingsmiljøer. I de 
nye bygninger, hvor virksomheden RTX også er 
placeret, er der rig mulighed for, at vi selv kan 
sætte vores præg på indretningen og dermed få 
skabt de rammer, som der er behov for.

D. 14. november 2013 blev UVdatas årlige STU-Træf afholdt på  
Hotel Munkebjerg i Vejle. På dette års træf var det overordnede 
tema ”Overgange og Helhed”, og fokusset lå dermed på de over-
gange, de unge oplever fra grundskole til STU og til det videre liv, 
når STU’en er afsluttet.


