Uddata+ vejledning elever
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Login
Du finder Uddata+ på denne side: www.uddataplus.dk
Det anbefales at bruge Google Chrome som browser.
Log på med dit UNI login:

Første gang du logger ind skal du tilrette din profil ved at gå ind i øverste højre hjørne:

Profilfoto
På din profil skal du indsætte et profilbillede ved at trykke på ”Skift billede”.
Indsæt et vellignende billede af dit ansigt.
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Notifikationer
Du skal opdatere din profil med dit mobilnummer og din mailadresse. Du behøver ikke at vælge
notifikationer hvis du henter app´en til din telefon, da du får det via app´en (se senere i vejledningen)

Startside
På startsiden kan du se de aktuelle aktiviteter du har, fx dit skema og hvis der er nogle aktuelle noter.

På opslagstavlen skriver skolen hvis der er nogle vigtige beskeder til alle elever, ligesom der er et link til
Elevinfosiden, hvor du finder bl.a. elevrådssiden, Praktik i udlandet, uddannelsesmapper, vejledninger mm.

Skema
I venstremenuen kan du vælge dit skema. Her kan du se dine mødetider, underviser, lokale, fag mm.
På skemaet kan du i øverste højre hjørne se skemaet længere frem i tiden, ligesom du kan søge andre
skemaer frem.

3

Fraværsmelding
Du fraværsmelder dig ved at klikke på ”Sygemeld” i toppen af skemaet.

Hvis årsagen til fravær er en anden en sygdom
trykker du på de 3 prikker på skemabrikken og
”Start fraværsårsag herfra”.

Fravær
I fanen ”Fravær” kan du følge dit eget fravær.

Ved at trykke på de 3 prikker i øverste højre hjørne
kan du få forskellige detaljer i visningen.
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Aktivitetskalender
I menupunktet ”Aktivitetskalender” kan du vælge den kalender der hedder ”Det sker”. Når du har sat
flueben ved den vil aktiviteter bagefter stå øverst i dit skema på den dag de forekommer.

Samtaler
I menupunktet ”Samtaler” kan du modtage og oprette beskeder til både elever og medarbejdere på skolen.
Vil du starte en samtale trykker du på det grønne + og søger modtageren frem.
Du kan både skrive til enkeltpersoner men også fx dit hold.

App
Du finder Uddata app´en ved at søge på ”Uddata+” i Appstore eller Google Play.
I app´en kan du se dit skema, samtaler og du kan lave en fraværsmelding, hvis årsagen er sygdom.
Du logger ind i app´en med dit UNI login og siger ja til notifikationer.
Du vil så efterfølgende få notifikationer på samtaler.
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