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Opdateringstidspunkt og indhold

Kære bruger af MinUddannelse,

Så er vi klar med den næste opdatering af undervisnings- og
læringsplatformen. Det finder sted onsdag d. 18. august – kl. ca.
20.00-21.00 – hvor platformen periodisk vil være offline.

Denne gang opdaterer vi med følgende indhold:

• Notifikationer til
• elever, og
• lærere

• Adgangsbegrænsning til elevplaner

Du kan læse mere herom på de følgende sider.

Det har længe været et ønske fra mange brugere, at kunne se
notifikationer direkte i MinUddannelse. Med denne opdatering
introducerer vi hermed denne funktion for både elever og un-
dervisere.
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Vi begynder med udelukkende at notificere om afleveringsop-
gaverne, således man som både elev og underviser får rele-
vante oplysninger om disse, så snart der er noget at notificere
om.

Notifikationerne kommer til at ”bo” på et særskilt ikon øverst i
din navigations-menulinje:

Notifikationerne vil i første omgang indeholde følgende emner:

Notifikationer til elever:

• Når du får en afleveringsopgave for
• Når du har fået feedback/vurdering af en afleverings-

opgave.
• Når der er lærerkommentarer på en afleveringsopgave

Notifikationer til undervisere:

• Når du modtager besvarelser på en afleveringsopgave
• Når der er elevkommentarer på en afleveringsopgave

Notifikationerne gælder for alle afleveringsopgaver, hvad enten 
de er oprettet i et undervisningsforløb eller direkte i ugeplanen.



Internal -
KMD A/S

Når du har åbnet notifikationerne, ved at klikke på klokkeikonet
med notifikationsantalsangivelsen), ser du en liste over det, du
er blevet notificeret om.

Vælger du en af notifikationerne, så kommer du direkte til det
relevante sted, ved at klikke på den:

En elev modtager en notifikation om
en afleveringsopgave og klikker på
den.

Klikket leder direkte til opgaven, som
det ses nedenfor.
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Så snart en eller flere elever har afleveret en opgave til læreren,
får denne besked herom i notifikationerne:

Og på samme måde adviseres man altså, når der er vurderinger
og/eller kommentarer på afleveringsopgaverne.

Idéen er at gøre det lettere at navigere i sine opgaver, og det er
planen løbende at udvide med relevante notifikationer fra andre
elementer i værktøjet. Så hold øje med de kommende opdate-
ringer.
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Personalets adgang til elevdata

Uvdata A/S
Lauritzens Plads 1

9000 Aalborg

René Husted
Læringskonsulent og Produktkoordinator, MU

ma: rh@uvdata.dk // rhs@kmd.dk
drift:   www.uvdata.dk/drift/status

KONTAKT

Fremover begrænser vi (automatisk) brugernes adgang til ud-
valgte data, således man kun vil kunne se:

• elevplaner
• UPV, og
• besvarelser af afleveringsopgaver

hvis det hidrører elever, man har en tilknytning til.

At være tilknyttet en elev defineres fremover som en af følgen-
de:

• at underviseren er tilknyttet elevens stamklasse i sko-
lens elevadministrative værktøj,

• at underviseren er tilknyttet et af elevens hold i skolens
elevadministrative værktøj, eller

• at underviseren er tilknyttet en eller flere af elevens
grupper i ws17 (Brugeradministrationen).

Denne automatiserede funktion ruller vi ud løbende hen over
ugerne fra 33 og frem. Du vil altså herefter kunne opleve, at der
er elementer du herefter ikke længere kan tilgå. Skulle det dreje
sig om noget, du mener du bør have adgang til, kan det rettes
ved at man får lavet de rette knytninger i skolens administrative
løsninger.

http://www.uvdata.dk/drift/status

