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Forbedringer 

Hjælpeknap i menu [EGURI-74] 

For at lette adgangen og udbrede kendskabet til vejledningen til egu-portalen, er der indført en 

knap ’Hjælp’ i menulinjen, som åbner vejledningen. 

Ændring i vindue til administration af rettigheder (EG20a) [EGURI-51] 

Listerne over hvem der allerede har adgang og hvem der kan tildeles rettigheder er ensrettet, så 

samme oplysninger om brugerne ses i begge lister. 

Senest anvendte elev fremhæves i elevoversigten (EG01) [EGURI-74] 

Den elev man senest har anvendt fremhæves nu i Elevoversigten (EG01). 

Punkter på praktikaftalen [EGURI-46] 

I udskriften af praktikaftalen, er de enkelte punkter nu nummereret, så man bedre kan referere til 

dem. 

Advarsel ved ændring i uddannelsesplanens varighed [EGURI-45] 

Hvis brugeren ændrer i start- eller slutdato på en uddannelsesplan mødes han/hun af en advarsel 

om hvorvidt han/hun virkelig ønsker at gennemføre ændringen. 

Advarslen er indført for at sikre at brugeren er opmærksom på de følger der kan være ved opda-

tering af uddannelsesplanens varighed, så som planelementer der skal flyttes osv. 

Ændring i anvendelse af institutionsregisteret [EGURI-42] 

Da det viste sig at institutionsregisteret ikke indeholder alle institutioners fysiske adresser, har det 

været nødvendigt at ændre anvendelsen af registeret. 

Fremover vises både hovedskoler og underafdelinger, ligesom der er indført en mulighed for at 

angive en alternativ undervisningsadresse, i tilfælde af at eleven ikke skal møde på en af de i insti-

tutionsregisteret tilgængelige fysiske adresser på institutionen. 

Ændring af advarsel om 104 uger varighed [EGURI-38] 

Advarslen 'Der er i øjeblikket planlagt mere end 104 uger' ændres, så den i stedet for at tjekke om 

den effektive varighed er over 104 uger, tjekker om den er mere end 2 kalenderår. 

Advarslen er derfor også ændret til 'Der er i øjeblikket planlagt mere end 2 års effektiv varighed' . 



 

 Side 2 

Automatisk slutdato på uddannelsesplan [EGURI-37] 

Ved oprettelse af en ny uddannelsesplan udfylder systemet nu selv uddannelsesplanens slutdato 

på baggrund af hvad brugeren indtaster/vælger i startdatoen. Slutdatoen sættes automatisk til 2 

år efter startdatoen. 

 

Fejlrettelser 

Oprettelse af samme elev flere gange [EGURI-78] 

Ved gentagne klik på ’Gem’-knappen i f.eks. EG02, blev der oprettet flere kopier af den samme 

elev. Dette er der nu spærret for. 

For lange linjer på notaterne [EGURI-50] 

Vinduet EG04 havde problemer med at vise notater, hvis der var for lange linjer i notatet. Dette er 

nu rettet. 

 

 

 

 


