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Nyt i KMD Educa Elev (27-5-2019) 
 

Vi har denne gang flere nyheder i KMD Educa Elev: 

 

• Ajourføring af personalets adresser fra folkeregisteret 

• Nyt felt ”Skolekort” som anvendes til trafikselskabernes skolekort 

• Mulighed for at sætte eksterne personaltyper (ekstern og praktikant) på personale 

• Kaldenavn er tilføjet som default navn på flere udskrifter 

 

Ajourføring af personalets adresser fra folkeregisteret 

I løbet af uge 22 henter vi adresseoplysninger fra folkeregisteret på alt personale, som har 

personnummer og er ansat dags dato. 

Fremover vil disse personalers adresser blive ajourført via folkeregisteret dagligt.  

Hvis skolen har integration med KMD Educa Personale, bliver personalets adresser, i KMD Educa 

Elev, altså ikke længere vedligeholdt fra KMD Educa Personale, men fra folkeregisteret. 

Adresseoplysninger vil være låst på personaler, hvor adressen ajourføres via folkeregisteret: 
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Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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Nyt felt ”Skolekort” som anvendes til trafikselskabernes Skolekort 

Vi har indført et nyt felt ”Skolekort”, som skal anvendes i de kommuner, der har tilkøbt snitfladen 

til trafikselskabernes skolekort.  

Via snitfladen kan trafikselskaberne trække data ud på eleverne, og danne skolekort (buskort) til 

disse. Trafikselskaberne kan fremover kun trække data ud på elever, hvor der er sat en markering 

i feltet ”Skolekort”. 

Feltet er tilføjet både i forvaltningens KMD Educa Elev og på skolen. 

På skolen findes feltet på fanebladet ”Befordring” i en ny boks ”Skolekort og transporttilladelse”, 

som er tilføjet øverst på fanebladet. 

Feltet ”Må transporteres af skolens personale” er også flyttet til denne boks: 

  

Feltet er skoleårsafhængigt, og skal derfor sættes hvert skoleår på den enkelte elev. 

Du kan sætte markeringen på flere elever på én gang via funktionen ”Masseredigering”. 

Vi har tilføjet feltet under ”Udvidet søgning” og ”Skabeloner”, så du kan søge på feltet, og danne 

din egen udskrift med feltet på. 

Du kan desuden danne en liste over elever med markeringen via udskriften ”Befordringslister”. 

Her kan du sætte en markering i feltet ”Skolekort” og få en liste ud med de pågældende elever.  

Elevernes personnummer kan maskeres på udskriften, som vist nedenfor: 
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Mulighed for at sætte eksterne personaltyper på personale 

På personalet har vi tilføjet 2 nye personaletyper til eksternt personale, ”Ekstern” og ”Praktikant”. 

Det er ikke muligt at anvende en af disse personaletyper på et personale samtidig med de øvrige 

personaletyper: 

 

 

Kaldenavn er tilføjet som default navn på flere udskrifter 

På udskrifterne  

- Karakteroversigt pr. klasse 

- Liste over kontaktpersoner og  

- Specialundervisning  

 

udskrives elevens kaldenavn nu default. 

Dette kan fravælges, så elevens navn fra folkeregisteret udskrives, f.eks.: 

  

 

 

 


