
IT-dag for 

 superbrugere 
og ledere 

Hotel Munkebjerg
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Pris:
Prisen for IT-dagen er 995 kr. + moms pr. deltager. Tilmelding er 
bindende og skal ske via mail til support@uvdata.dk senest onsdag 
d. 16. maj.

Ved tilmelding skal du angive, hvilken workshop du deltager i.
Der er adgang til trådløst netværk. Deltager du i Workshop 2 vil det 
være en fordel at medbringe en bærbar computer, såfremt du ønsker 
hands-on. 
 

UVdata har hermed fornøjelsen af at invitere til 
IT-dag d. 6-7. juni 2012. Onsdag d. 6. juni er pro-
grammet forbeholdt brugergruppe og styregruppe.

IT-dagen er målrettet superbrugere og ledere i UU-
centrene og har som formål at formidle aktuelle 
tiltag på IT-området samt skabe dialog og erfa-
ringsudveksling. 

Kl. 9.00 - 9.30 	 Ankomst	og	morgenkaffe

Kl. 9.30 - 12.00  Brugergruppemøde sammen med UVdata
 Styregruppen holder lukket møde

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 16.00   Workshop om fremtidige fælles initiativer og udviklingsmuligheder 
(brugergruppe + styregruppe + UV)

Kl. 18.00 Middag med avec

Onsdag d. 6. juni kun for brugergruppen 
og styregruppen

PRAKTISK INFORMATION

UVdata betaler for denne dag inkl. overnatning for medlemmer af brugergruppen og styregruppen. 

på Munkebjerg



Kl. 9.30  Ankomst og registrering

Kl. 9.45 - 10.00  Velkomst ved UVdata / v. Jan Gaardboe Jensen

Kl. 10.00 - 11.15  Optagelse.dk - årets optagelsesrunde og hvad med fremtiden?  
UNI-C ved Jan Toksvig / Tobias Thisted.

Kl. 11.15 - 12.00  Statistik / v. Anne Froberg, formand for brugergruppen 
  Brugergruppen og UVdata har i 2011 arbejdet med en manual, der 

skulle gøre arbejdet med statistik lettere. Oplægget præsenteres, og 
der inviteres til dialog om dette og om fremtidige initiativer. Arbejds-
gruppens dokument udleveres i kopi til deltagerne.  

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 13.30 Hvordan arbejder UVdata med statistik? 
  Der har været megen tale om at etablere et nationalt datavarehus. 

UVdata viser i dette indlæg nogle af vores initiativer – og visioner.

Kl.13.30 - 14.00  UVdatas fastholdelsesinitiativer, inddragelse af sociale medier i vej-
ledningen.

  UVdata har sidste år arbejdet med tanker om et fastholdelsesværk-
tøj. I dette indlæg vil vi komme ind på, hvordan UU-centrene kan 
anvende IT til fastholdelse. Vi vil samtidig anvise muligheder for inte-
gration med sociale medier som Facebook.

Kl. 14.00 - 16.00 Workshops
 1.  Workshop: Brobygning og MinUddannelse
  I det sidste halve år har UVdata arbejdet med at transformere  

Brobygning.NET samt skabe øget integration med MinUddannelse. 
I denne workshop præsenterer UVdata resultaterne af dette arbejde 
samt kommer med oplæg til fremtidige udviklingsmuligheder ud fra 
det input, vi har fået fra brugerne. Der lægges op til drøftelse af ud-
viklingsforslag, så kom og giv dit besyv med. Indhold:

	 •	 Kommende	app	til	unge	på	MinUddannelse

	 •	 Elevtilmelding	til	brobygning 

 2 Workshop:  Hands-on på vejledningssystemet!
  Workshoppen afholdes som et mini ”oprydningskursus” med mu-

lighed for spørgsmål. Underviseren vil gennemgå relevante dele af 
ungepakkemodulet. Få også her information om, hvad der bliver 
indberettet til Ungedatabasen. 

 3.  Workshop: Specialområdet i bevægelse
  Info om den nye specialportal og de nye forbedringer i specialvej-

ledningsprogrammet. Hvordan kan man samarbejde med forældre, 
visitationsudvalg,	sagsbehandler	m.fl.	digitalt?

Kl.15.00 	 Kaffe	og	kage
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Torsdag d. 7. juni - IT-dag


