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Indhold
Denne minivejledning beskriver en ny udskrift som skolerne kan anvende
til at udskrive beviser til AMU-elever for elever som har gennemført enkeltfag koblet til en FKB.

Generelt
Der er nu følgende udskrifter til beviser og certifikater til AMU-elever:




B583 AMU-bevis
R049 Udskrivning af bevis for enkeltfag
B585 Certifikat

Det gælder for alle tre udskrifter at man kan anvende elektroniske underskrifter. For B585 Certifikat skal der være to underskrifter. Enten skal
de begge være elektroniske eller begge ’manuelle’.
Det kræver at underskrifterne i forvejen er gemt i EASY-A (vinduet
A021 Medarbejder → højreklik til Underskrift og vælg Indlæs underskrift).
Det nye bevis for enkeltfag knyttet til FKB er opbygget efter samme
princip som det ’normale’ AMU-bevis dog med den undtagelse at bagsideteksten består af de betegnelser for målpinde der er knytte til det pågældende fag. På forsiden står der desuden at det er et bevis for enkeltfag
koblet til FKB.
Både på B583 og R049 medtages fagets nummer efter fagbetegnelsen.

Ændringer
Der er tilføjet en henvisning til hvor indscannede underskrifter gemmes i
EASY-A.

R049 Udskrivning af bevis for enkeltfag
Udskriftens udformning er som beskrevet overfor.
Udskriften kan bestilles med følgende afgrænsninger:
Afgrænsning
Betydning
Tvungen
Hold
Hvis du afgrænser til et hold udskri- N
ves der kun beviser til AMU-elever
placeret på dette hold.
Bevisformat
Her angiver du om beviset skal ud- J

1

Central/lokal
tekst

skrives på A4 eller A6 format. Default A4. Der bliver kun medtaget
beviser, hvis der til beviset findes
bevislinjer i det ønskede format, eller
hvis der slet ikke findes bevislinjer.
bevis- Her angiver du om beviset skal ud- J
skrives med centrale eller lokale bagsider. Du kan angive C eller L. Default: C

Dato

CPR-nummer
Startdato

Slutdato

Skolefag

Niveau

Alternativ startdato

Her skal du angive en dato som anvendes til at styre hvilken bevistekst
der anvendes på beviset. Hvis der er
flere bevistekster knyttet til UVMfaget/Skolefaget vælges den, der var
gældende pr. denne dato.
Default: Dags dato
Hvis du angiver et CPR-nr vil der
kun blive dannet bevis til denne elev
Hvis du afgrænser til Startdato, vil
der kun blive udskrevet beviser for
elever hvis Skolefag-påholdplaceringer overlapper perioden
fra startdato til slutdato.
Hvis du afgrænser til slutdato, vil der
kun blive udskrevet beviser for elever hvis Skolefag-på-holdplaceringer
overlapper perioden fra startdato til
slutdato.
Hvis du afgrænser til Skolefag, udskrives kun for elever, der følger dette skolefag.
Hvis du afgrænser til niveau, udskrives kun for elever, der følger dette
niveau på skolefaget.
Kan kun angives hvis skolefag også
er angivet.
Hvis du angiver en alternativ startdato, bliver denne udskrevet på beviset
i stedet for startdatoen for elevens
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Alternativ slutdato

Underskrift medarbejder initialer

holdplacering.
Hvis du angiver en alternativ slutdato, bliver denne udskrevet på beviset
i stedet for slutdatoen for elevens
holdplacering.
Her angiver du initialerne på den
medarbejder hvis elektroniske underskrift skal anvendes på beviset. Det
kræver at denne underskrift i forvejen er gemt i EASY-A.
Hvis feltet efterlades blankt skal beviset underskrives ’manuelt’ (eller
med faksimilestempel).
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