
Emne Møde

Fra Kristian Reesen Skouboe

Til J 'Dariusz Sobczynski'; 
% 'esmo@qeqqata.gl'; 
J Vivi Christiansen (vich@sermersooq.gl); 
% 'meso@Sermersooq.gl'; 
J 'Katrine Berthelsen'; 
'Arnajaraq Poulsen';  (Fagchef)

J = Fremmødte
% = Skal fjernes fra liste

Følgende blev gennemgået: 

- Søgefelt for alder på side 930 skal laves.
Side 930 ændringer

Side 930D

- Automatisk hak i Efterværn, må KUN gøres hvis der IKKE er aktuel placeret sted.  

- Der fremkom ønsker om Kursus snarest (KU).
- Endvidere fremsendes der data til indlæsning. 

Side 930AB

Mødereferat 240414
24. april 2014 12:12
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Automatik på side 930AB: Hvis barnet er 18 år og stadig anbragt så er barnet på forlænget 
anbringelse - og så skal feltet automatisk sættes måske?

-

- Ny Side 933: Kontrolside Statistik for alle dem der ikke er på forlænget anbringelse og over 18 
år.

Påmindelsesfunktionen:-

1) Sender en email når opfølgningsdato overtrædes-

2) Email der sender en påmindelse når reglen ovenfor bliver overtrådt. Den skal sende email til
alle dem som har adgang til siden (evt. kontaktpunkt..). 

-

-

- Nye lov 2015 skal muligvis diskuteres yderligere så intet nyt omkring den endnu. 

- Side 931
- Side 931D
- Side 932L
- Side 932O
- Side 932G

- Statistiksider 932+ skal laves så søgning efter land er blandt anbringelsesstedernes lande. 

Følgende sider blev også gennemgået for ændringer:

Spørgsmål til søgning efter land:
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- Skal laves så den søger efter de børn som er anbragt  i et bestemt land. 

Ny side 935 under udvikling:

Ny Side 935D under udvikling:

- QA : Dariusz er mulig test person for Påmindelsesfunktion. 
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Kommunerne er i gang med at kontrollere de data der er i anbragte børn systemet. 
Desuden vil de fremsende lister der skal kontrolleres for om de anbragte børn er indlæst. 
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