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1. Generelt 

1.1: Nyt banner til borgerne om konsekvens af omlægning af data i ’Jeg søger job som’ 

I forbindelse med omlægning af data fra ’Jeg søger job som' – se pkt. 3.1 i ’Releasenote til Det 

fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 2022’ -  kan borgere opleve, at deres oplysninger om 

uddannelse og erfaring, der er knyttet til den enkelte stillingsbetegnelse under ’Jeg søger job som’ 

er ændret og dermed ikke korrekt. Borgerne vil derfor efter releasen få vist nedenstående banner på 

deres forside af Jobnet, der oplyser dem om ændringen og den konsekvens, det kan have for deres 

registreringer: 

 

1. Selve beskeden om, hvorfor der kan være sket en ændring, der kan betyde, at der er sket 

ændringer i borgerens registrering af uddannelse og erfaring 

2. Direkte link til ’Jeg søger job som’, hvor borgeren skal tjekke sine oplysninger 

3. Når borgeren har tjekket sine oplysninger, er beskeden ikke mere relevant at få vist, hvorfor 

han kan klikke på ’Vis ikke denne besked igen’, hvorefter beskeden øjeblikkeligt forsvinder 

og ikke vises igen. 

1.2: Borger skal ikke kvittere for at have læst Persondatapolitikken 

Hidtil har borgere på Jobnet fået vist en pop-up, hvor de skulle kvittere for at have læst 

Persondatapolitikken. Pop-up’en blev vist, når borgeren oprettede sin profil, og ved log ind når der 

var foretaget en opdatering af Persondatapolitikken. Fremover får borgeren ved oprettelse af sin 

profil kun vist Brugsvilkår, hvor der vises et link til Persondatapolitikken – se skærmdump på næste 

side. 
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’Jobnets Politik om persondata’ linker til siden https://www.jobnettest.dk/om-jobnet/politik-om-

persondata/. 

1.3: Fejl ved login på Jobnet 

Flere borgere har oplevet at få vist fejlbesked efter login på Jobnet. Fejlen betød, at borgeren ikke 

kunne benytte Jobnet. Fejlen opstod, hvis borgerens jobcentertilhørsforhold ikke var synkroniseret i 

DFDG. Fejlen er rettet i DFDG, og der er dagligt blevet foretaget datagenopretning på de berørte 

borgere. 

2. Jobsøgning 

2.1: Historik ved sletning af stillingsbetegnelse 

Der er i denne release foretaget en webserviceomlægning i forhold til data om ’Jeg søger job som’. 

Omlægningen betyder, at når en borger registrerer en ny stillingsbetegnelse under ’Jeg søger job 

som’, vises det fortsat med det samme under fanen ’Planer’ og menupunktet ’Historik’. Hvis 

borgeren sletter en allerede registreret stillingsbetegnelse, vises det først i historikken, næste gang 

borgeren logger ind på Jobnet. Ud over ovenstående er der ingen øvrige ændringer ved 

omlægningen. 

2.2: Borgerne kunne slette kontaktoplysninger uden at CV’et blev sat ikke søgbart 

Borgere kunne ved en fejl slette alle deres kontaktoplysninger, selv om de havde et søgbart CV. 

Mindst én kontaktoplysning er obligatorisk i CV'et, men på trods af sletningen af alle 

kontaktoplysninger forblev CV’et søgbart. Fejlen er rettet.  

 

2.3: Sagsbehandler kunne oprette tomt CV på borger 

 Via sagsbehandleradgangen til Jobnet på borger uden CV-oplysninger var det ved en fejl muligt at 

oprette et CV – dog kun med stamoplysninger. CV blev oprettet, når sagsbehandler under menuen 

’Jobsøgning’ valgte menupunkt ’Jeg søger job som’. Fejlen er løst i forbindelse med omlægning af 

’Jeg søger job som’. 

https://www.jobnettest.dk/om-jobnet/politik-om-persondata/
https://www.jobnettest.dk/om-jobnet/politik-om-persondata/
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2.4: Ændret forberedelsesskema til unge  

Forberedelsesskemaet er opdateret for unge. Opdateringen betyder, at en række spørgsmål er skiftet 

ud med nye ændrede spørgsmål. De nye spørgsmål afspejler dels nyeste viden på området og er 

samtidig udviklet via praksisinddragelse blandt sagsbehandlere og unge. Spørgsmålene kan således 

bidrage til dialogen på de første samtaler med den unge på vej mod uddannelse eller job. I 

forbindelse med releasen er ’Vejledning om Forberedelsesskema – Uddannelseshjælpsmodtagere’ 

opdateret. I vejledningen vises skærmdump af alle spørgsmål og mulige svar. Vejledningen findes 

på star.dk: https://www.star.dk/it/borger-it/det-digitale-forberedelsesskema-paa-jobnet/vejledning-

til-forberedelsesskema/. 

2.5: Fleksjobvisiterede fik vist hotjob i automatch 

Borgere i kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)’ fik ved en fejl i automatchen under ’Deltidsjob 

– der passer til de job, du har valgt under ’Jeg søger job som’ vist hotjob og deltidsjob, der ikke 

matchede de stillingsbetegnelser, borgeren havde registreret under ’Jeg søger job som’. Fejlen er 

rettet, så borgeren kun får vist deltidsjob, der stemmer overens med registreringerne i ’Jeg søger job 

som’. 

2.6: Ændret tekst på knap i advisering om Google Maps 

I pop op med information om Google Maps blev der i teksten henvist til knappen ’Fortsæt’, men 

knappen hed fejlagtigt ’OK’. Fejlen er rettet: 

 

Advisering om Google Maps bliver vist følgende steder: 

 Ved klik på kannpen ’VIS på KORT’ på siden ’Find Job’ 

 Ved klik på ’Ruteplan’ i jobannonce 

 Ved klik på ’Se adresse på kort’ i jobannonce 

Ved klik på ’VIS PÅ KORT’ på siden ’Joblog’ 

3. Planer og aftaler 

3.1: Borgere kan ved straksbooking vælge mødeform 

I release 2022-3 den 19. september 2022 blev det indført, at jobcentrene har mulighed for at udstille 

bookingforløb, hvor borgerne kan vælge mellem forskellige mødeformer. I patchen den 11. oktober 

2022 blev der foretaget en rettelse på Jobnet, så borgeren kun fik vist den/de mødeform(er), der var 

registreret på bookingforløbet. I forlængelse heraf er der i denne release foretaget en ændring i 

https://www.star.dk/it/borger-it/det-digitale-forberedelsesskema-paa-jobnet/vejledning-til-forberedelsesskema/
https://www.star.dk/it/borger-it/det-digitale-forberedelsesskema-paa-jobnet/vejledning-til-forberedelsesskema/
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forhold til straksbooking. Når en borger skal straksbooke, har han hidtil kun fået vist mødetidspunkt 

og sagsbehandlers navn, når han skulle vælge møde. Først efter valget var gennemført kunne 

borgeren i kvitteringen se, hvilken mødeform, der var på det bookede møde. Fremover vil borgeren 

ud over mødetidspunkt og sagsbehandlernavn også få oplyst mødeformen, når han skal vælge 

møde: 

 

Titlen på dropdown-listen er dermed ændret fra ’Vælg dato og tidspunkt’ til ’Vælg dato, tidspunkt 

og mødeform’. 

Der kan vises op til 30 tider mod tidligere 10 tider. Dette skyldes, at såfremt der er et møde med 

mere end én mødeform, vises tidspunktet 2 eller 3 gange, så alle mødeformer for tidspunktet 

udstilles.  

3.2: Borgere får mulighed for at beskrive fejl ved selvbooking 

Efter ønske fra jobcentrenes bookingsystemer, får borgerne - hvis en selvbooking fejler fordi, der 

ikke kan etableres en kontakt til det eksterne bookingsystem - mulighed for at uddybe, hvad de 

oplevede i forbindelse med fejlen. Når fejlen opstår, får de vist følgende – se skærmdump på næste 

side. 
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Hvis fejlen optræder i forbindelse med straksbooking: 

 

1. Fejltekst: I fejlteksten bliver borgerne oplyst om, at fejlen er sket i forbindelse med 

kontakten til jobcentrets bookingsystem. De får desuden oplyst, at de kan indmelde den fejl, 

de oplever, og indmeldingen går direkte til leverandøren af bookingsystemet, og dermed 

ikke er en besked til jobcentret. 

2. Indmeld booking-fejl: Via denne knap kan borgeren med egen tekst beskrive, hvad de 

oplevede op til fejlen – se skærmdump på næste side. 
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A. Fejltekst: Beskrivelsesfeltet, hvor der er plads til max. 500 karakterer. Hvis 

borgeren indskriver mere end 500 karakterer, vises en rød fejlbesked, der dog 

ikke oplyser om, at der er tale om brug af for mange karakterer. 

B. Indmeld: Når feltet er udfyldt, bliver knappen aktiv, og borgeren kan indsende 

fejlmeldingen, hvorefter han får nedenstående kvittering: 

 

C. Forlad: Hvis borgeren fortryder og ikke ønsker at indsende yderligere 

fejlbeskrivelse, kan han forlade pop-up’en ved klik på knappen eller krydset i 

øverste højre hjørne. 

I indmeldingen til jobcentrenes bookingleverandører oplyses om følgende: 

 Borgerens CPR-nr. 

 Ved selvbooking angives hvilket mødetilbud, det handler om – i form af mødetilbudId. 

Hvis fejlmeldingen er knyttet til et specifikt møde fx i forbindelse med ombooking – 

medsendes IndkaldelsesId 

 Fejlkode: Der kan være tale om følgende koder: 

o Id 2 – Ingen mødetider (dog ikke ved straksbooking) 

o Id 3 – Ingen mødetilbud 

o Id 4 – Andet problem oplevet på Jobnet 

 Fejltekst: Den fejltekst, som borgeren har indskrevet 

 FejlOphav: Jobnet 

 FejlTidspunkt 

3.3: Borgere uden kontaktgruppe kan ikke booke møder 

Efter ønske fra jobcentrenes Plannersystemer er det ikke længere muligt for borgere uden en 

kontaktgruppe at booke møder.  
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