
 

UVskole – Skoleadministration samlet i et system 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Teknik 
Skolen har ikke længere ansvaret for drift og backup. Data ligger i et sikret servermiljø, hvor der flere 

gange dagligt tages backup. 

UVskole installeres på Windows PC’ere, og data ligger ikke lokalt. Hvis en PC går i stykker, mister I 

ikke jeres data. Programmet skal blot installeres på ny PC, og så er der adgang til jeres data igen. 

Hvis der er behov for at gemme personfølsomme oplysninger, så kan filer uploades til den enkelte 

elevs personmappe, og som alt andet data ligger personmappen også i sikret servermiljø. 

LØN 

• Altid opdaterede overenskomster 

• Mulighed for lokalaftaler og fællesløndele 

• Automatisering: lønreguleringsfaktoren, 

anciennitetsstigning, ferieudbetaling 

• Lønstatistik 

• Lønsedler på mail eller i E-boks. 

• Integration med overførselsservice 

• Integration til alle økonomisystemer 

 

ELEVADMINISTRATION 

• Oprette elever, klasser, hold, ventelister, 

journaler, mapper 

• Planlægge prøver, afgive karakterer og aflevere 

afgangsbeviser 

• Individuelle tilpasningsmuligheder: egne 

blanketter, egne genveje, tilpassede søgninger 

og udtræk af data 

• Automatisk opslag i CPR-registret 

• Indberetninger til eksterne systemer fx STIL 

 

ØKONOMI 

• Finansbogholderi 

• Aftaler danner grundlag for opkrævninger 

• Periodisering 

• Tæt integration med elevadministration 

• Lovpligtige indberetninger 

• Automatisk filoverførsel med Nets 

• Debitor og kreditorstyring 

 

VENTELISTEN.NET 

• Forældrelogin med Nemid 

• Opskrivning til skoleår 

• Onlinebetaling af opskrivningsgebyr 

• Overblik over opskrevne elever 

• Nem kommunikation med forældre 

• Logning af kommunikation 

 



Stærke integrationer 
I UVskole er mange af de dataoverførsler, der ofte foregår manuelt, forbedret med automatiske 

processer. I undgår først at skulle danne en fil og dernæst at uploade/downloade den. 

Følgende illustration viser UVskoles integrationer med automatiske processer 

 

Alt samlet i et økonomimodul 
I UVskole er Finans og Elevbogholderi samlet. Det betyder, at ved opkrævning af en rate bliver der 

faktureret og bogført i samme arbejdsgang. UVskole udveksler automatisk filer med Betalings Service 

(BS) for de debitorer, der er tilmeldt BS. 

Systemet beregner automatisk korrektioner fx ved ændring af en aftale, hvor ændringen skal gælde fra 

foregående måned. I det tilfælde vil korrektionen komme med i den kommende måneds opkrævning. 

Det er også nemt at lave delt betaling mellem to debitorer, uanset om det er to forældre eller forældre 

og kommune, der skal dele betalingen. 

Når betalinger indlæses fra Betalingsservice, eller Fi-kort, sker bogføringen direkte i Finans.  

Udover de månedlige opkrævninger, kan der dannes ”Adhoc faktura” opsat med skolens logo, 

fakturanr. FI-kort, fx hvis en lokal forening skal faktureres for leje af skolens hal. 

Søskendemoderation 
Søskendemoderationen beregnes automatisk på baggrund af den familie, eleven er tilknyttet. Det er 

ikke et krav, at børn i en familie bor på samme adresse, for at søskendemoderationen gives. De skal 

bare være tilknyttet den samme familie. 

Der kan beregnes søskendemoderation ift. skolepenge samt SFO. 

Fremsøgning af data, eksport og standardudskrifter 

Der er en række standard Genveje (udsøgninger af data). Derudover kan brugeren selv lave egne 

”Genveje”. Udsøgninger kan printes og eksporteres til en række formater (Excel, PDF, etc.). Det er 

også muligt at bruge de standardudskrifter, der ligger i systemet eller at få lavet specifikke udskrifter 

til skolen. Udskrifterne indeholder skolens logo. 


