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Side 3/13 

1. Generelt 

1.1: Banner med information om ny side ’Oplysninger om dig’ for unge 

Der er indført en ny side ’Oplysninger om dig’, som bliver vist for unge i følgende kontaktgrupper: 

 Kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtagere’ – dog kun borgere under 25 år, som har et 

uddannelsespålæg (uddannelsesplan med jobmål) 

 Kontaktgruppe 12 ’Modtager af uddannelseshjælp’ (uanset visitationsgruppe og uanset, om 

borgeren endnu ikke har fået uddannelsespålæg) 

 Kontaktgruppe 28 ’Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ (uanset 

visitationsgruppe og uanset, om borger endnu ikke har fået uddannelsespålæg) 

Borgeren får på forsiden vist information om den nye side: 

 

Linket ’Gå til Oplysninger om dig’ navigerer til siden ’Oplysninger om dig’. Siden kan også tilgås 

ved klik på ’OPLYNINGER OM DIG’ i menulinjen. ’Oplysninger om dig’ er nærmere beskrevet 

nedenfor under pkt. 4.1. 

 

’Vis ikke denne besked igen’ fjerner informationen. 

 

Se desuden pkt. 1.1 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 13. marts 2023’. 

1.2: Link til ’Kompeteneeafklaring og sprogkort’ i footeren 

Efter opdateringen i footeren og fjernelse af karrusellen på Jobnets forside den 20. januar 2023, har 

der været efterspørgsel på et link til ’Kompetenceafklaring og sprogkort’. Linket findes i kolonnen 

’Jobsøgning’. 

1.3: Fjernelse af banner på borgerens forside 

Banneret ’Tjek dine stillingsbetegnelser i ’Jeg søger job som’ er fjernet. 
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2. Jobsøgning 

2.1: Stillingsbetegnelser vises i historik med datoen ’Ukendt’ 

I forbindelse med migreringen af ’Jeg søger job som’ fra Jobnet til DFDG i release 2022-4, mistede 

enkelte stillingsbetegnelser datoen for, hvornår de var oprettet. Disse stillingsbetegnelser bliver vist 

i borgerens historik med datoen ’Ukendt’: 

 

2.2: Ved afslutning af kontaktgruppen for fleksjobvisiterede forblev CV søgbart 

Når borgere i kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret’ fik lukket kontaktgruppen og ikke blev registreret 

i en anden kontaktgruppe, forblev deres CV søgbart på trods af, at de efterfølgende ikke havde et 

krav om et søgbart CV. Fejlen er rettet. 

3. Planer og aftaler 

3.1: Jobnet blev vist med fejlbesked efter oprettelse/login med MitID/NemID 

Der har været en del eksempler på, at borgere efter oprettelse med MitID/NemID fik vist 

fejlbeskeden ”Der er desværre sket en fejl. Der er en fejl i systemet. Prøv igen senere. Hvis fejlen 

fortsat optræder, så kontakt Jobnetsupporten”. Borgeren fik ligeledes vist besked om fejl, hvis han 

forsøgte at tilgå forskellige sider på Jobnet. Borgeren kunne logge på med brugerkoder, men også 

her fik borgeren ikke vist alle menupunkter. Fejlen er rettet. 

3.2: Ændringer til kalender 

Jobnets nuværende kalender er blevet udskriftet med en ny kalenderkomponent – se skærmdump på 

næste side. 
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Den nye kalender løser følgende fejl: 

 

 Indsatser og fravær, som strækker sig over flere uger, blev ikke vist som en 

sammenhængende periode. Den sidste uge i perioden blev vist som en sammenhængeende 

periode, mens det i ugerne før kun var den første dag, som var markeret. 

 Ved visning af afholdt samtale via link i kalenderen blev aftaleteksten vist uden formatering. 

 

Der gælder følgende for den nye kalender: 

 

 Dags dato er farvemarkeret (lysegul) 

 Der kan bladres i kalenderen via piletasterne i øverste højre side. ’I dag’ navigerer borgeren 

til indeværende måned 

 Kalenderen viser fortsat følgende oplysninger/registreringer: 

o Joblog (lysegrøn) 

o Indsatser (orange) 

o Fravær (blå) 

o Møder (grøn) 

 

Det er ikke muligt at få vist den hidtidige farveforklaring m.v. øverst på siden. 
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OBS 

Det er fortsat ikke muligt at åbne en indsats via kalenderen. 

 

 Som noget nyt bliver borgerens frist for booking af møde vist i kalenderen. Fristen bliver 

vist med teksten ’Bookingfrist’ og med samme farve (grøn) som møder – se skærmdump 

ovenfor. Fristen bliver kun vist, når fristen er aktiveret og bliver fjernet, når borgeren har 

booket et møde, eller hvis fristen er overskredet. 

 

Ved klik på ’Bookingfrist’ få borgeren vist information om fristen og kan gå til 

mødebooking via link: 

 

 
 

Linket navigerer til ’Book møder med frist’. 

 

Under kalenderen bliver der forstsat vist link til mødebooking. 

Den nye kalenderkomponent bliver fremover også benyttet i mødebooking – se nedenfor under pkt. 

3.3. 

3.3: Ny kalender i mødebooking 

Den samme kalenderkomponent, som er indført i ’Kalender’ (se ovenfor under pkt. 3.2), bliver 

fremover også benyttet i bookingflowet – se skærmdump på næste side. 
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Der gælder følgende for kalenderen: 

 Dags dato er farvemarkeret (lysegul) 

 Der kan bladres i kalenderen via piletasterne i øverste højre side. ’I dag’ navigerer borgeren 

til indeværende måned 

 

Funktionaliteten er derudover uændret. 

3.4: Stillingsbetegnelser vises i historik med datoen ’Ukendt’ 

I forbindelse med migreringen af ’Jeg søger job som’ fra Jobnet til DFDG i release 2022-4, mistede 

enkelte stillingsbetegnelser, som borgeren havde registreret under ’Jeg søger job som’, datoen for, 

hvornår de var registreret. Disse stillingsbetegnelser vises i borgerens historik med datoen ’Ukendt’ 

– se skærmdump på næste side. 
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3.5: Tilføjelse af tæller på antal karakterer ved fejlmelding til leverandør af 

mødebookingsystem 

I release 2022-4 blev det implementeret, at borgere kunne fejlmelde direkte til leverandøren af 

mødebookingsystemet – jf. pkt. 3.2 i ’Releasenote til Jobnet pr. 5. december 2022’. I beskrivelsen 

til leverandøren kan borgeren indskrive maks. 500 karakterer, men indskrev han flere, fik han vist 

en fejlbesked, der dog ikke beskrev, hvori fejlen bestod. Der er derfor implementeret en tæller til 

antal karakterer: 

 

 

Borgeren kan dermed følge med i, hvor mange karakterer, der er tilbage, og har ikke mulighed for 

at indtaste mere end maks. 500 karakterer. Når de 500 karakterer er indtastes vises beskeden ’Der 

kan ikke indtastes flere tegn’. 
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4. Oplysninger om dig 

4.1: Bedre datadeling i ungeindsatsen 

Der er indført en ny side på Jobnet med navnet ’Oplysninger om dig’.  

 

Oplysningerne og den konkrete udstilling af dem er udvalgt i samarbejde med kommuner og unge. 

Oplysningerne vises både på den unges profil på Jobnet og stilles til rådighed for jobcentrene, sådan 

at der kan tilvejebringes et fælles overblik over den unges historik, erfaringer og ressourcer. Det 

skal bidrage til, at sagsbehandleren i dialog med den unge kan igangsætte den rette indsats og støtte 

i forhold til at komme videre i job eller uddannelse. Den unge skal samtidig have fuld indsigt i, 

hvilke oplysninger kommunen har om den unge. 

 

Unge i målgruppen får på deres forside vist information om den nye side – se ovenfor under pkt. 

1.1. 

Se desuden pkt. 1.1 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 13. marts 2023’. 

 

På siden kan borgeren se overblik i forhold til uddannelse, beskæftigelse og offentlig forsørgelse. 

De enkelte overblik bliver kun vist, såfremt der er data, som kan vises. 

 

Borgeren får vist information om, at der er tale om oplysninger, som Jobnet automatisk har hentet, 

og at jobcentret har mulighed for at se de samme oplysninger – se skærmdump på næste side. 
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Nedenfor bliver der vist eksempler på data i de forskellige overblik. Der er tale om konstruerede 

data. 

 

Tal og bogstaver nedenfor refererer til ovenstående skærmdump. Oplysningerne åbnes ved klik på 

de enkelte elementer. I hvert element er datakilden til oplysningerne angivet.  

 

1. Overblik over dine uddannelser. Kan vises med op til 5 deloverblik: 

 

A. Uddannelser, som du tidligere har taget. Viser data fra Ungedatabasen (UDB) om hvilke 

erhvervskompetencegivende og kompetencegivende uddannelser, borgeren har gennemført 

med angivelse af navn på uddannelse og årstal for afslutning – se skærmdump på næste side. 
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Linket ’Min kompetencemappe’ navigerer til minkompetencemappe.dk. 

 

B. Uddannelser, som du tidligere er startet på. Viser data fra Ungedatabasen (UDB) om hvilke 

uddannelser, som borgeren er startet på med angivelse af navn på uddannelse og årstal for 

start (igangværende) eller afbrydelse: 

 

C. SU-forsøg. Viser SU-data om antal ungdomsuddannelser, der aktuelt er registreret 

påbegyndt med SU: 

 

Der bliver kun vist data fra og med 2018 og fra borgerens fyldte 18. år og frem. 

D. Forberedende Grunduddannelse (FGU). Viser data fra Ungedatabasen (UDB) om 

igangværende, gennemførte eller afbrudte FGU-uddannelser med oplysning om sted, 

speciale, status samt start- og slutdato: 
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E. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Viser data fra Ungedatabasen (UDB) om 

igangværende, gennemførte eller afbrudte STU-uddannelser med oplysning om sted, status 

samt start- og slutdato: 

  

2. Overblik over tidligere job. Viser data fra eIndkomst om tidligere ansættelser med angivelse af 

navn på arbejdsgiver og ansættelsesperiode: 

 

 

Tidligere beskæftigelse bliver vist som en sammenhængende periode, selvom der hos samme 

virksomhed kan være perioder uden beskæftigelse. Hvis perioder uden beskæftigelse overstiger 

1 måned, bliver den efterfølgende beskæftigelse vist som en ny periode. 

Hvis der er mere end 3 ansættelser, bliver der vist link ’Vis alle’. 

3. Overblik over økonomisk hjælp. Viser data fra STARs Ydelsesregister om perioder med 

offentlig forsørgelse med angivelse af ydelsestype, og om borgeren eventuelt samtidig var i job 

– se skærmdump på næste side. 
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Forsørgelse bliver vist som en sammenhængende periode, såfremt der er mindre end 1 måned 

mellem perioder med samme forsørgelsestype. 

 

Hvis der er mere end 3 registreringer, bliver der vist link ’Vis alle’. 

 

OBS 
Slutdato i periodeangivelse kan blive vist med oplysningen ’Ukendt’ slutdato, hvis den ikke er kendt i 

ydelsesregisteret. 

Hvis data ikke kan hentes, vil der i de enkelte overblik blive vist information herom: ”Der er lige nu 

problemer med at hente oplysninger. Prøv igen senere”. Eksempel: 
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