
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

02-04-2013 

Skolehjemsadministration Side 1 

EASY-A KONFERENCE 
20. og 21. marts 2013 

 
 
 
 

Skolehjemsadministration 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

02-04-2013 

Skolehjemsadministration Side 2 

Nyheder i skolehjemsadministration  
Skolepraktikelever på skolehjem i praktiktiden 

Gæstebooking 

Masseredigering af værelser 

Rengøring af værelser 

Klargøring af pladser 

Diæter 

Materiale udlån/aflevering, person 

 

Skolehjemsportalen - Uddata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

02-04-2013 

Skolehjemsadministration Side 3 

Skolepraktikelever på skolehjem i praktiktiden 

 
Det blev vedtaget kort før jul 2012, at skolepraktik elever må bo på skolehjem i 
praktiktiden, hvis de har været optaget på skolehjem på forudgående skoleophold. 

 
Der er blevet meldt en ny skoleperiode ud på uddannelserne - KA 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Skolepraktikelever på skolehjem i praktiktiden 

 
Der er også tilknyttet nogle nye TMK – til skoleperioden KA 
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Skolehjemsadministration Side 4 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Skolepraktikelever på skolehjem i praktiktiden 

Der skal oprettes en Forløbsgruppe og Skoleforløb i den periode elever er i 
skolepraktik, kan evt. oprettes for et år ad gangen. 
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Skolehjemsadministration Side 5 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Skolepraktikelever på skolehjem i praktiktiden 
Eleven skal placeres på skoleforløb i den periode de er i skolepraktik. 
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Skolehjemsadministration Side 6 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Skolepraktikelever på skolehjem i praktiktiden 

Det er nu muligt at booke eleverne på A259. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Der er også mulighed for at lave opkrævning fra EASY-A til Navision. 
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Skolehjemsadministration Side 7 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Skolepraktikelever på skolehjem i praktiktiden 

  

   Hvis TMK ikke er det rigtige, er det muligt at lave en masseredigering af 
skolehjemsårselevbidrag R019. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Gæstebooking 

Det skulle være muligt nu at oprette flere gæster uden at forlade billedet.  

Det er også muligt af finde tidligere bookinger 
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Skolehjemsadministration Side 9 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Masseredigering af værelser 

•Vinduet Masseredigering af værelser anvendes til at oprette eller 
vedligeholde stamdata for skolehjemsafdelingens værelser. Fx om et 
værelse er nedlagt eller lukket i en periode 

  

•Antallet af fremsøgte værelser kan begrænses ved at angive 
skolehjemsafdeling (kode), værelsesnr., værelsestype og værelsesstatus. 
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Skolehjemsadministration Side 10 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Masseredigering af værelser 

02-04-2013 

Skolehjemsadministration Side 11 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Rengøring af værelser 

02-04-2013 

Skolehjemsadministration Side 12 

•Vinduet Rengøring af værelser  R068 anvendes til at opdatere værelsers 
rengørings- og serviceringsstatus. Vinduet kan bruges alene eller i 
sammenhæng med jobbet R072 Opdatering af rengøringsstatus til at 
udpege de værelser, der skal rengøres eller serviceres samt de pladser der 
skal klargøres dags dato.   

 

•Ved hjælp af rapporten R069 Rengøringsoversigt kan man lave lister over 
rengøringsstatus for værelser og pladser. 

 

•Efter rengøringen bruges vinduet til at opdatere rengøringsstatus for de 
værelser, der faktisk blev rengjort eller serviceret samt de pladser der blev 
klargjort. 
 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Rengøring af værelser 

 

02-04-2013 

Skolehjemsadministration Side 13 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Klargøring af pladser 

•Vinduet Klargøring af pladser anvendes til at opdatere klargøringsstatus. 
Vinduet kan bruges alene eller i sammenhæng med jobbet R072 Opdatering 
af rengøringsstatus til at udpege de pladser der skal klargøres dags dato.   

 

•Ved hjælp af R069 Rengøringsoversigt kan man lave lister over 
rengøringsstatus for værelser og pladser. 

 

•Efter klargøring bruges vinduet til at opdatere klargøringsstatus for de 
pladser der faktisk blev klargjort. 
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Skolehjemsadministration Side 14 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Klargøring af pladser 

02-04-2013 

Skolehjemsadministration Side 15 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Diæter 
Her findes alle registrerede oplysninger for de diæter en skolehjemsafdeling 

tilbyder sine beboere.  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Materiale udlån/aflevering, person 

 

 

På vinduet Materiale udlån/aflevering, person er det muligt at administrere udlån og 
aflevering af materialer pr. person.  Denne funktion kan også  bruges  i forbindelse 
med booking.  

 

Vinduet findes på højre mus (F2) til mange af vinduerne under Skolehjem 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Materiale udlån/aflevering 

02-04-2013 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Skolehjemsportal v/Uddata 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Skolehjemsadministration  
 

 

 

     
     Tid til spørgsmål??? 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Skolehjemsadministration  
 

 

 

 

 Tak for i dag 
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