Public - KMD A/S

| FRAVÆR | opdatering |
| nyheder i ver. 1.17.0 |
september 2021
en vejledning til nyhederne i
den seneste opdatering

Public - KMD A/S

Opdatering
MU|Elevfravær - version 1.17.0
Så er det tid til endnu en opdatering af MU|Elevfravær.
Denne gang er der opdateringer til en række forskellige ting på
de enkelte roller, og derfor skal man lægge særligt mærke til
rammens farve, og overskriften på den enkelte side i øverste
højre hjørne. På den måde kan du læse netop det relevante for
dig.
Brug nedenstående menu til at navigere direkte til det/de menupunkt(-er), du ønsker at læse mere om, eller læs hele vejledningen fra ende til anden. Det er helt op til dig.

INDHOLD
[BRUG DEN ENKELTE OVERSKRIFT SOM LINK TIL DET SPECIFIKKE AFSNIT]

ALLE BRUGERE:

Lister: Forbedrede kolonner
Lister: Forbedret visning på mindre skærme
EDUCA-modulpris

s. 3:
s. 3:

AL PERSONALE:

s. 4:
s. 4:

Menupunktet Grupper
Fraværsmønstre på gruppeniveau

ADM. PERSONALE:

s. 5:
s. 5:
s. 6:

Noter til fravær kan medsendes i SMS til hjemmet
Skemabrikker (fagbetegnelser) kan optælles som
særlige fag
Elev kan tilføjes som modtager af fraværs-SMS

FORVALTNINGSANSATTE:

s. 7:
s. 7:
s. 8:

Oversigt over fravær på alle skoler
Fraværsmønstre på institutionsniveau
Fremsøgning af skolens stamkort i søgefeltet

FORÆLDRE:

s. 9:

Fraværsregistrering: Der skal angives note ved
ansøgning om ekstraordinær frihed
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Lister: Forbedrede kolonner

Alle brugere

Som led I at optimere visningerne på flere devices, har vi gjort
det muligt for dig - som lokal bruger - selv at skalere dine kolonner.
Det er derfor nu muligt at skalere kolonnerne som du ønsker
det. Din indstilling vil blive gemt på det device du anvender.

EDUCA-modulpris

Du indstillier kolonnebredden vha. de lodrette streger mellem kolonnerne. Klik og hold med
musen, mens du flyttet kolonnebredden.

Lister: Forbedret visning på mindre skærme
Listerne er nu udformet således, at både rækkerne (Elevnavnene) og kolonnerne (øverste række) klæber sig fast, og dermed
er din navigation i listerne gjort lettere.

Bemærk, hvorledes navnekolonnen længst til venstre og titelrækken øverst altid er synlige, selvom
der rulles med cursoren de valgte data. Dette letter overskueligheden, når der navigeres i listerne.
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Al personale

Menupunktet Grupper

Alle personalegrupper har fået et særskilt menupunkt; Grupper.

EDUCA-modulpris

Her kan man tilgå de grupper man har en administrativ tilknytning til, og bl.a. danne sig et overblik over, hvor mange der modtager fraværs-SMS’er i de enkelte klasser/grupper eller på de
enkelte hold.

Vælger du at klikke på en gruppe med musen, får du mulighed for at se på gruppernes
væsentligste informationer. Du kan tilgå mere data på en gruppe ved st klikke på gruppens navn.

Fraværsmønstre på gruppeniveau
Klikker du på en gruppe, fremkommer gruppens stamkort.
På stamkortet er det muligt, at holde øje med fraværsmønsteret for hele klassen/
gruppen.

Gruppekortet indeholder mønstre
over gruppens/stamklassens fravær
både på lektions- og fagniveau,
samt på skemavisningen, hvor det
fremgår hvornår i løbet af ugen,
fraværet oftest ligger.
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Noter til fravær kan medsendes SMS
til hjemmet

Adm. personale

Under forudsætning af, at man ønsker at uddybe en fraværsregistrering til hjemmet, er det nu muligt at indstille værktøjet således, at en evt. note, der er ført til fraværet på skolen, skal
medsendes til hjemmet.

EDUCA-modulpris

Som administrativt personale findes denne indstilling under
menupunktet Opsætmning > Fravær.

Det er muligt at indstille, om man vil inkludere noter i SMS til forældrene på institutionsniveau.

Skemabrikker kan optælles som specifikke fag
Som led I at optimere optællingen af fraværet, så er det
muligt at angive specifikke fag
på de enkelte skemabrikker.
Opmærkningen sker i menuen Opsætning > Fravær.
Ved at anføre fag på de enkelte skemabrikker, gøres dit fraværsoverblik langt mere retvisende, idet
fravær på særlige lektioner optælles som det basisfag,
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Elever kan tilføjes som modtager af
fraværs-SMS

Adm. personale

Hvis en skole har et ønske om at kunne tilføje elever som
modtagere af SMS’er, der fortæller om elevens fravær i skolen,
så kan man nu som administrativt personale indstille dette.

EDUCA-modulpris

Det gøres under menupunktet Grupper > Hold og hovedgrupper,
hvor man vælger en gruppe, og her aktiverer SMS-afsendelsen.

Eleven er tilføjet som mulig modtager af fraværs-SMS under “relationer”. Hermed kan man - fx
ved de ældste elever i skolen - også advisere eleven når skolen registrerer fraværet.
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Oversigt over fravær på alle skoler

Forvaltning

Er du forvaltningsbruger, har du via det nye menupunkt Skoler
adgang til en komplet liste over alle kommunens tilknyttede
skoler. På listen har du et overblik over den summerede fraværsfordeleing på de respektive skoler.

EDUCA-modulpris

Fraværsoverblikket over kommunens skoler gør det muligt i ét og samme billede at se en
fordeling af fraværet på skolerne, således det er sammenligneligt.

Fraværsmønstre på institutionsniveau
På ovenstående liste findes alle skoler som links. Klikker du på
en af skolerne, vil skolens stamkort fremkomme. Af dette
stamkort fremgår de mønstre der evt. er i skolens fravær. Her
har du samme muligheder som på et elevstamkort bortset fra,
at kalendermuligheden ikke er til stede.

Skolens stamkort er et summeret
værktøj til forvaltningen, der giver
mulighed for at se på evt.
samlede mønstre ift. skolens
fravær.
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Fremsøgning af skolens stamkort
i søgefeltet

Forvaltning

Søgefeltet øverst - på tværs af hele MU|Elev-platformen - finder
du et rigtigt godt værktøj til at udsøge stort set alle data i MU|
Elev. Hvis du som forvaltningsansat har brug for hurtigt at finde
en skoles eller en elevs stamkort, så kan du indtaste søgekriteriet i søgefeltet og vælge det ønskede resultat med enten
pile+Enter eller med musen.

EDUCA-modulpris

Så snart du vælger skolens navn, så aktiveres skolens stamkort, der er omtalt på s. 7.
Bemærk at du også som forvaltningsmedarbejder via søgefeltet kan fremsøge
elevernes elevkort via samme søgefelt.
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Fravær: Der skal angives note ved
ønske om ekstraordinær frihed

Forældre
Al personale

Når der i fremtiden anmodes om, eller oprettes,
ekstraordinær frihed, skal der i fremtiden angives en note med
en begrundelse for ansøgningen. Alternativt kan ansøgning ikke
afsendes/noten ikke oprettes.

EDUCA-modulpris

FORÆLDRE: Bemærk den lille *stjerne ved
feltet “Årsag”. Det er fremadrettet ikke muligt at
klikke på [Send fravær til skolen], hvis ikke du
har angivet en årsag, når du ansøger om
ekstraordinær frihed.

AL PERSONALE: Bemærk den lille *stjerne ved
feltet “Note”. Det er fremadrettet ikke muligt at
klikke på [Opret fravær], hvis ikke du har oprettet en note, når du ansøger om ekstraordinær
frihed.
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