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1. Viden er vejen til bedre
resultater
DXC Technology har
sammensat en række kurser,
workshops og seminarer,
hvor du kan tilegne dig viden
og udveksle erfaringer med
andre deltagere, der har
samme baggrund som dig
selv.
Skulle du ønske yderligere
oplysninger, er du
velkommen til at kontakte os
på tlf. 3614 7070 eller
sc-ludus@dxc.com. Under
pkt. 17 finder du nærmere
information om, hvordan du
tilmelder dig.

Vi håber, du vil finde vores
udbud relevant, og vi ser
frem til at byde dig
velkommen.
2. Kurser, seminarer og
workshops
Undervisningen i LUDUS
Suite er opdelt i tre
kategorier: kurser, seminarer
og workshops. På kurser og
workshops, hvor deltagerne
på forhånd har indsendt kopi
af skolens database, skal
deltagerne give samtykke til,
at der må blive vist
eksempler derfra på
storskærm.

Kurser
Deltagerne modtager
undervisning ved tavle og
med projektorvisning, hvor
emnet bliver belyst og
eventuelle problemstillinger
klarlagt. Efterfølgende får
deltagerne mulighed for at
afprøve den nyerhvervede
viden i praksis.
Undervisningen kan fx
omhandle hensigtsmæssig
håndtering af
myndighedskrav eller
pædagogiske konsekvenser
af forskellige
løsningsmodeller.

deltagere. Der arbejdes ikke
ved computer.
Workshops
Deltagerne arbejder med
emnet i egen LUDUSdatabase (med mindre andet
er angivet) under kyndig
rådgivning fra underviser.
Der stilles computer til
rådighed.

Deltagerne kan forvente at
få stillet computer til
rådighed, hvor de med
underviserens vejledning
gennemgår
løsningsmodeller.
Seminarer
Vi underviser ved tavle og
med projektorvisning, hvor
underviseren klarlægger
emnet og eventuelle
problemstillinger diskuteres.
Når det findes relevant, vil
det ligeledes blive vist,
hvordan emnet kan
håndteres i LUDUS Suite.
Et seminar vil ofte være
åbent for et stort antal
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3.

Censorudmeldinger fra XPRS og detailplanlægning af eksamen

Målgruppe

Brugere, som arbejder med frigivelse af eksamensplaner, censorudmeldinger fra XPRS samt detailplanlægning af eksamen.

Formål

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne fra indsendelse af prøveplaner til offentliggørelse af eksamen.

Beskrivelse

På seminaret kommer vi bl.a. omkring:
•

Indlæsning og frigivelse af censurplaner til mundtlig og
skriftlig eksamen.

•

Indlæsning og frigivelse af mundtlige og skriftlige censoropgaver.

•

Det videre arbejde med eksamensplanen:
- Frigivelse af eksamensdage på eksamensmodulet.
- Frigivelse af kursisters mundtlige eksamensdage.
- Tildeling af eksamenstider på kursister.
- Tildeling af lokaler på eksamensmoduler.
- Udskiftning af censorer.

•

Offentliggørelse af eksamensplaner.

•

Offentliggørelse af års- og eksamenskarakterer.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.
Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Seminar
Kr. 1.900,- ekskl. moms
DATO OG STED
12. november 2019
DXC Technology ∙ P.O. Pedersens Vej 2 ∙ 8200 Aarhus N
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4.

Eksamenskontroller og planlægning for de gymnasiale uddannelser

Målgruppe

Brugere, som arbejder med eksamenskontroller og planlægning.

Formål

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med kontrol af datagrundlag og planlægning af eksamen.

Beskrivelse

På seminaret vil vi bl.a. komme omkring:
•

Diverse kontroller for at sikre bedst muligt datagrundlag til
planlægning af eksamen.

•

Kommunikation med XPRS.

•

Den lokale eksamensperiode.

•

Eksamensmodulrestriktioner.

•

Eksamensplanlægning, kort orientering om arbejdsprocesserne ved planlægning af:
- Skriftlige eksamensmoduler.
- Flerfaglige prøver.
- Mundtlige eksamensmoduler.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.
Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Seminar
Kr. 1.900,- ekskl. moms
DATO OG STED

12. september 2019
DXC Technology ∙ P.O. Pedersens Vej 2 ∙ 8200 Aarhus N
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5.

Eksamensplanlægning for de gymnasiale uddannelser

Målgruppe

Eksamensplanlæggere i LUDUS Suite.

Forudsætning

Samtlige eksamenskontroller er gennemførte, og data er rettet.

Formål

At give deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre dem i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS
Suite.

Beskrivelse

På kurset bliver deltagerne klar til at varetage:
•

Forberedelse af eksamensplan.

•

Planlægning af den skriftlige eksamen.

•

Planlægning af de flerfaglige prøver.

•

Planlægning af den mundtlige eksamen.
- Prøvefagsudtræk.

•

Arbejdet med lærerfriholdelse.

•

Kommunikation med XPRS.

Efter præsentationen af emnerne får deltagerne mulighed for at
arbejde på en kopi af skolens egen LUDUS-database.
Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Kursus
Kr. 3.700,- ekskl. moms
DATO OG STED
9. oktober 2019
DXC Technology ∙ P.O. Pedersens Vej 2 ∙ 8200 Aarhus N
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6.

Eksamensplanlægning for de gymnasiale uddannelser

Målgruppe

Brugere, som skal planlægge eksamen i LUDUS Suite.

Formål

At give deltagerne vejledning, så de via fjernskrivebord eller
VPN-forbindelse kan planlægge egen eksamensplan direkte i
skolens LUDUS-database.

Beskrivelse

Der arbejdes selvstændigt med råd og vejledning fra underviseren i følgende emner:
•

Forberedelse af eksamensplan.

•

Planlægning af den skriftlige eksamen.

•

Planlægning af de flerfaglige prøver.

•

Planlægning af den mundtlige eksamen.
- Prøvefagsudtræk.

•

Arbejdet med lærerfriholdelse.

•

Kommunikationen med XPRS.

HUSK:
Deltagerne medbringer deres egen computer, evt. med fjernskrivebord og VPN-forbindelse til skolens egen LUDUS-database.
Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Workshop
Kr. 3.700,- ekskl. moms

DATO OG STED
10. oktober 2019
DXC Technology ∙ P.O. Pedersens Vej 2 ∙ 8200 Aarhus N
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7.

Finansiering for udbydere af danskuddannelsen

Målgruppe

Medarbejdere og ledere, der arbejder med ansøgninger, henvisninger og/eller betalingstilsagn, og som har kendskab til de
grundlæggende funktioner i LUDUS Web.

Formål

At give deltagerne indblik i de forskellige ansøgningsmuligheder,
henvisningshåndteringen samt dannelsen af betalingstilsagn inklusiv gennemgang af opfølgningsværktøjer.

Beskrivelse

Vi gennemgår finansieringsprocessen og det samlede udvalg af
systemfaciliteter, der understøtter denne - fra oprettelse og afsendelse af ansøgninger til modtagelse af henvisninger og dannelse af betalingstilsagn.
I løbet af kurset arbejder vi med menuerne Kursistadm, Ansøgninger (DU), Betalingstilsagn (DU) og Koder
(Betalingstakstkataloget).

Efter præsentationen af emnerne får deltagerne mulighed for at
arbejde på en kopi af skolens egen LUDUS-database.
Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed
for erfaringsudveksling.
Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Kursus
Kr. 3.700,- ekskl. moms
DATO OG STED
11. november 2019
DXC Technology ∙ Retortvej 8 ∙ 2500 Valby
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8.

Introduktion til LUDUS Suite for fuldtidsuddannelserne

Målgruppe

Administrative medarbejdere, der arbejder med HHX, HTX, STX,
STK eller 2HF.

Formål

At introducere deltagerne til værktøjerne i LUDUS Suite så arbejdsgangene i administrationen ved fuldtidsuddannelserne kan
effektiviseres.

Beskrivelse

På kurset kommer vi bl.a. omkring:
•

Ansøgere til uddannelserne (papiransøgninger og via Optagelse.dk).

•

Klasse - Kursister - Uddannelse - Kursisttyper.

•

Fag - Hold - Undervisningsmoduler - Lærere.

•

Tilmeld kursister til hold/undervisningsmoduler.

•

Oprykning til næste skoleår - Skole-/tælleperioder - Aktivitetsindberetning.

•

AGYM-indberetning.

•

XPRS-terminer.

•

Diverse kontroller ved skolestart.

Efter præsentationen af emnerne får deltagerne mulighed for at
arbejde på en kopi af skolens egen LUDUS-database.
Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed
for erfaringsudveksling.

Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Kursus
Kr. 3.700,- ekskl. moms
DATO OG STED
17. september 2019
DXC Technology ∙ P.O. Pedersens Vej 2 ∙ 8200 Aarhus N
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9.

LUDUS Lighthouse for driftsoverenskomstparter

Målgruppe
Formål

Beskrivelse

Administrativt personale hos driftsoverenskomstparter (DOP).
At introducere deltagerne til LUDUS Lighthouse så de bliver i
stand til at foretage de nødvendige registreringer samt indberette til VUC.
På kurset kommer vi bl.a. omkring:
•

Generelt om LUDUS Lighthouse.

•

Registreringer vedr. OBU.
- Afdækkende test/screening.
- Udredning.
- Undervisning.

•

Registreringer vedr. FVU.
- Screening.

- Undervisning.
- Eksamen/prøver.
•

Statistik - Kontrol af statistik.

•

Indberetning til VUC.
- Aktivitet/taxameter samt FVU-eksamen/prøver.

Diverse spørgsmål afklares i fællesskab. Efter præsentationen af
emnerne får deltagerne mulighed for at arbejde på skolens egen
LUDUS Lighthouse-database.

Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 15.00
Kursus
Kr. 3.700,- ekskl. moms
DATO OG STED
18. september 2019
DXC Technology ∙ P.O. Pedersens Vej 2 ∙ 8200 Aarhus N
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10. Modultestredskabet for udbydere af danskuddannelsen

Målgruppe

Brugere, der arbejder med modultest i forbindelse med danskuddannelsen.

Formål

At give deltagerne indsigt i de muligheder modultestredskabet
tilbyder. Fra en kursist er klar til test, over planlægning og til
testen er afsluttet.

Beskrivelse

På kurset arbejder vi os gennem modultestforløbet fra start til
slut, herunder:
•

Opsætning af modultestredskabet.
- Herunder hvilke dele der er valgfrie.

•

Klargøring af DU-kursister til test.

•

Planlægning for DU-kursister.

•

Registrering af modultestresultater.

•

Videre forløb for DU-kursister.

•

Modultestbeviser for DU-kursister.

•

Opfølgningsværktøjer.

•

Sms-tilkøb.

Efter præsentationen af emnerne får deltagerne mulighed for at
arbejde på en kopi af skolens egen LUDUS-database.
Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed
for erfaringsudveksling.

Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Kursus
Kr. 3.700,- ekskl. moms
DATO OG STED
29. oktober 2019
DXC Technology ∙ P.O. Pedersens Vej 2 ∙ 8200 Aarhus N
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11. Prøveafholdelse for udbydere af danskuddannelsen

Målgruppe
Formål
Beskrivelse

Brugere, der arbejder med prøveafholdelse i forbindelse med
danskuddannelsen.
At give deltagerne indsigt i de muligheder, redskabet tilbyder.
På kurset arbejder vi os gennem prøveafholdelsesforløbet fra
start til slut, herunder:
•

Opsætning af prøveafholdelsesredskabet.

•

Klargøring af prøven.

•

Tilmelding af prøvedeltagere.
- Individuelt og massetilmelding.
- Via blanket og via gøremål.

•

Prøvegrupper og prøvenumre.

•

Planlægning af skriftlige og mundtlige prøver.

•

Registrering af resultater.

•

Udskrifter, herunder bl.a. prøveprotokoller og beviser.

•

Opfølgningsværktøjer.

•

Lærerens muligheder i forhold til kursisternes prøver.

•

Sms-tilkøb.

Efter præsentationen af emnerne får deltagerne mulighed for at
arbejde på en kopi af skolens egen LUDUS-database.

Varighed
Form
Pris

Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed
for erfaringsudveksling.
1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Kursus
Kr. 3.700,- ekskl. moms
DATO OG STED
26. august 2019
DXC Technology ∙ Retortvej 8 ∙ 2500 Valby
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12. Selvvalgt emne - bestil en konsulent

Målgruppe

Brugere af LUDUS Suite.
Ved konsulentbesøg er det jer, der vælger, hvem der skal undervises. Det kan fx være administrativt personale, som varetager et
helt specifikt arbejdsområde, eller nyankomne lærere, som skal
introduceres til LUDUS Suite.

Formål

At bidrage til effektivisering og uddannelse af skolens personale i
LUDUS Suite.

Beskrivelse

I afgør i samarbejde med DXC Technology, hvad et konsulentbesøg skal indeholde. Vi hjælper gerne med at sammensætte et
program, så dagen udnyttes bedst muligt.
Dagen kan udmærket deles op på flere grupper af personale, også undervisere. Fx kan der for en større gruppe undervisere indgå en fælles præsentation af værktøjer, der er relevante for lærere, mens der for mindre grupper af administrative medarbejdere kan arbejdes mere intensivt med konkrete data og lokale
arbejdsgange.
Af praktiske årsager skal undervisningen kunne varetages af
samme konsulent.

Varighed
Form
Pris

1 dag: 6 timer
Seminar, kursus, workshop eller konsulentdag
Afhænger bl.a. af form, forberedelsestid og indhold. Kontakt
DXC Technology for nærmere information.

DATO OG STED
Fastsættes sammen med DXC Technology.
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13. Skabeloner, kursistbreve sendt via besked, mail og Doc2Mail/IMS samt dokumentarkiv

Målgruppe

Administrativt personale (erfarne PC-brugere) hos VUC og udbydere af danskuddannelsen, der arbejder med skabeloner og kursistbreve i LUDUS Web.

Formål

At gøre deltagerne i stand til at oprette skabeloner i LUDUS
Web, der kan bruges til udsendelse af kursistbreve via print, besked, mail eller til kursistens digitale postkasse (via Doc2Mail/
IMS).

Beskrivelse

På kurset vil følgende blive gennemgået:
•

Oprettelse af skabeloner via programmet Open Office.
- Herunder formatering og indsætning af flettefelter.

•

Opsætning vedrørende de enkelte skabeloner.

•

Anvendelse af forskellige skabeloner.

•

Hvad er kursisters dokumentarkiv, og hvad kan det bruges
til?
- Opsætninger ifm. kursisters dokumentarkiv.

•

Oprettelse af egne skabeloner.

Det er vigtigt at medbringe ideer til kursistbreve, da der efter
præsentationen bliver tid til at arbejde med egne skabeloner på
en kopi af skolens egen LUDUS-database.
Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed
for erfaringsudveksling.

Varighed
Form
Pris

1 dag: Kl. 10.00 – 16.00
Kursus
Kr. 3.700,- ekskl. moms
DATO OG STED
23. september 2019
DXC Technology ∙ Retortvej 8 ∙ 2500 Valby
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14. Oversigt over arrangementer i Aarhus

KURSER/WORKSHOPS

DATO

Introduktion til LUDUS Suite for fuldtidsuddannelserne

17.09.19

LUDUS Lighthouse for driftsoverenskomstparter

18.09.19

Eksamensplanlægning for de gymnasiale uddannelser (kursus)

09.10.19

Eksamensplanlægning for de gymnasiale uddannelser (workshop)

10.10.19

Modultestredskabet for udbydere af danskuddannelsen

29.10.19

SEMINARER

DATO

Eksamenskontroller og planlægning for de
gymnasiale uddannelser

12.09.19

Censorudmeldinger fra XPRS og detailplanlægning af eksamen

12.11.19
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15. Oversigt over arrangementer i Valby

KURSER

DATO

Prøveafholdelse for udbydere af danskuddannelsen

26.08.19

Skabeloner, kursistbreve sendt via besked,
mail og Doc2Mail/IMS samt dokumentarkiv

23.09.19

Finansiering for udbydere af danskuddannelsen

11.11.19

16. Prisoversigt

PRIS PR. DELTAGER

PRIS PR. DELTAGER
v/ MINIMUM TRE
DELTAGERE*

Kursus

Kr. 3.700,-

Kr. 3.200,-

Seminar

Kr. 1.900,-

Workshop

Kr. 3.700,-

KATEGORI

PRIS PR. DELTAGER
v/ MINIMUM FIRE
DELTAGERE*

Kr. 1.650,-

Kr. 3.200,-

* Tilbuddet er kun gældende, såfremt alle tilmeldte er fra samme institution.
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Alle priser er ekskl. moms og
med forbehold for
prisændringer.
Alle priser er inkl. forplejning
indeholdende morgenmad,
frokost og eftermiddagskaffe.

Kontakt LUDUS Helpdesk for
yderligere information på tlf.
3614 7070 (kl. 9.00 – 15.00)
eller via sc-ludus@dxc.com.

17. Tilmelding
Du kan tilmelde dig ved at
sende relevante oplysninger
til sc-sekretariat@dxc.com.

sekretær, Susanne Nørgaard, tlf. 2923 5833.
Framelding

Med mindre andet er
angivet, skal tilmeldingen
være os i hænde senest 14
dage før undervisningsdagen. Når vi har modtaget
din tilmelding, kvitteres der
med en foreløbig
bekræftelse.

Framelding bedes meddelt
skriftligt. Ved afbud senere
end 14 dage før
undervisningsdagen
faktureres den fulde pris.
Du er velkommen til at
sende en anden deltager,
hvis du bliver forhindret.

Vi forbeholder os ret til at
aflyse ved for få
tilmeldinger. I tilfælde af
overbooking gælder først til
mølle-princippet.
Skulle der opstå spørgsmål
til tilmeldingen, er du
velkommen til at kontakte
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Fakta
DXC Technology har siden 1993 leveret studiesystemet LUDUS
Suite.
Vores mangeårige erfaring fra uddannelsessektoren udgør et
stærkt fundament for videreudviklingen af LUDUS Suite, når
brugerønsker og myndighedskrav løbende skal implementeres
i et af markedets mest anvendte systemer.
LUDUS Suite
Studiesystemet til almene gymnasier, danskuddannelser,
erhvervsskoler og VUC.

Kontakt
DXC Technology Scandihealth A/S
P.O. Pedersens Vej 2
8200 Aarhus N
T +45 3614 7070
sc-ludus@dxc.com
www.dxc.technology/ludus

