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1 Indledning 

Version 12.2 har desværre af flere grunde været længe undervejs, men er 

nu klar til idriftsættelse. 

Versionen er en forløber til implementeringen af integration med unge-

databasen via Tilbagemelding.dk. 

Se endvidere vejledingen for en fuld beskrivelse af systemet. 

2 Hvad er ændret? 

Der er gennemført flere ændringer i portalen med version 12.2, hvor den 

største er indførelsen af Arbejdssteder. Hvor sammenhængen mellem 

vejledere og hvilke elever disse havde adgang til, tidligere var defineret af 

hvem der var primær vejleder for eleven og hvilke andre vejledere den 

primære vejleder havde ”peget på” som godkendte til at se sine elever, er 

elevernes tilhørsforhold nu defineret ved et Arbejdssted. 

2.1 Arbejdssteder 

Et arbejdssted er i princippet blot en adresse på et sted, hvor der sidder 

egu-vejledere, eller andre personer med interesse i egu-området. 

Til et arbejdssted er der tilknyttet en række medarbejdere (vejledere) og 

en række elever. Hver af disse elever kan så have en medarbejder på ar-

bejdsstedet som primær eller sekundær vejleder. 

I forbindelse med installationen af version 12.2, har UNI-C automatisk 

oprettet de arbejdssteder der var kendt i Egu-potalen, pba. de informati-

oner brugerne havde tastet om arbejdssted under ”Mine oplysninger” og 

tilknyttet relevante brugere/vejledere til disse.  

Elever er knyttet til arbejdsstederne pba. den primære vejleder de var 

tilknyttet. Eleverne vil fortsat have denne vejleder som primær. 

Skulle der under konverteringen være gået noget helt galt, så tag kontakt 

til UNI-C og vi vil snarest muligt rette op på problemet. 
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2.1.1 Grupper 

Grupper ejes nu også af arbejdsstederne, hvor det før var den enkelte 

vejleder der ”ejede” grupperne (men dog delte dem med de vejledere der 

kunne se hans/hendes elever). 

2.1.2 Kommuner der tilrettelægges egu for 

Hvert arbejdssted har tilknyttet en eller flere kommuner som arbejdsste-

det tilrettelægger egu for. Denne liste af kommuner anvendes udeluk-

kende til at sortere disse kommuner øverst i evt. lister over kommuner i 

systemet (for at lette adgangen til dem). 

Listen af kommuner som et arbejdssted tilrettelægger egu for, er initiali-

seret til den samlede mængde af bopælskommuner på elever, for hvem 

medarbejderne på arbejdsstedet er primær vejleder. 

2.2 Rettigheder 

Der er ændret en del i rettighedsmodellen i egu-portalen. 

2.2.1 Andre vejledere 

Tidligere skulle man selv sørge for, at give evt. andre kolleger ret til at se 

sine elever. 

Dette er ikke længere nødvendigt, da elever ikke længere er ”ejet” af vej-

lederen, men i stedet for af det Arbejdssted, som den vejleder der opret-

tede eleven er tilknyttet.  

Det betyder, at så snart en elev er oprettet på et arbejdssted, så har alle 

vejledere på dette arbejdssted ret til at se eleven. Også nye vejledere der 

bliver tilføjet arbejdsstedet.  

Du skal altså ikke længere selv ind og tilføje evt. nye vejlederkolleger. 

Til gengæld skal evt. nye kolleger, før de kan få adgang til Arbejdsstedets 

elever, først godkendes af en af de eksisterende medarbejdere på arbejds-

stedet. 

2.2.2 Andre arbejdssteder 

Hvis flere arbejdssteder arbejder sammen om eleverne, eller hvis en con-

troller eller egu-ansvarlig for kommunen har behov for, at kunne se et 

eller flere arbejdssteders (tilrettelæggerinstitutioners) elever, kan dette 

sættes op som beskrevet i vejledningens afsnit 2.3 Arbejdssteder. 

2.3 Rettelse af småfejl 

Der er rettet lidt småfejl: 

 Planelementer markeret til ikke at komme med på udskrift kom-

mer alligevel med på P04 og P05 

 Fejl ved oprettelse af vedhæftning til notat (oprettede nyt notat) 

 Beregning af planenes status (planer med fremtidig afbrudt-dato 

fik status ”Afbrudt”) 


