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1. Borgerens forside 

1.1: Udvidet mulighed for udfyldelse af forberedelsesskema 

På baggrund af et ønske fra jobcentrene ændres muligheden for, at borgere i kontaktgrupperne: 

 

 2 ’Kontanthjælpsmodtager’ 

 26 ’Overgangsydelsesmodtager efter Lab’ 

 27 ’Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL’ 

 29 ’Overgangsydelsesmodtager efter INL’ 

 

kan udfylde forberedelsesskemaet efter, de er blevet visiteret ’Jobparat’. Skemaet vil være 

tilgængelig i 84 dage i en samlet tilmeldingsperiode (samlet tilmeldingsperiode kan bestå af en 

række tilmeldingsperioder, når blot der er mindre end 60 dage mellem de enkelte perioder). 

1.2: Notifikation om manglende udfyldelse af CV blev ikke vist på borgerens forside 

Borgeren fik ikke vist notifikationen ’CV: Du mangler at udfylde dele af dit CV’ på forsiden, 

selvom CV’et manglede at blive udfyldt, og borgeren havde krav om CV. Fejlen er rettet. 

1.3: Visning af navigationspile og start-/pauseknap i jobcenternyhed 

Jobcenternyhed bliver vist i en nyhedskarrusel med navigationspile til skift mellem nyheder og en 

pause-/startknap. Ved en fejl blev navigationspilene og start-/pauseknappen vist, selv om der kun er 

én nyhed. Fejlen er rettet. 

2. Jobsøgning 

2.1: Fjernelse af kontaktoplysninger gjorde CV’et ikke-søgbart 

Hvis en borger, der havde et krav om søgbart CV, havde gjort sit CV søgbart, burde det ikke kunne 

blive sat ikke-søgbart, så længe borgeren havde kravet om et søgbart CV. Hvis borgeren imidlertid 

fjernede sine kontaktoplysninger, der er et af de fem krævede oplysninger, blev CV’et sat ikke-

søgbart. Fejlen er rettet, så borgeren ved fjernelse af den sidste kontaktoplysning, får vist 

nedenstående fejlbesked:  
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Kendt problem 

Fastnettelefon indgår som en kontaktoplysning, men vises ikke på borgerens CV. Hvis borgeren derfor kun har 

registreret fastnettelefon, vil virksomheder ikke kunne kontakte borgeren. Forventes løst i en senere release. 

2.2: Liste over stillingsbetegnelser blev skjult af liste over ansættelsesbetingelser 

Ved indtastning af karakterer til en stillingsbetegnelse på siden ’Jeg søger job som’, hvor de 

indtastede karakterer indgik i mange stillingsbetegnelser, var det ikke muligt, at se hele listen over 

stillingsbetegnelser, idet listen over ansættelsesbetingelser skjulte noget af listen med stillings-

betegnelser. Fejlen er rettet. 

2.3: I feltet ’Kursuslængde - dage’ kunne vælges en negativ værdi 

Ved oprettelse og redigering af kurser under CV’et kunne der vælges en negativ værdi i feltet 

’Kursuslængde - dage’ ved brug af piletasterne. Fejlen er rettet. 

2.4: Advarselsdialog indeholdt knap til at fortsætte med forkert tekst 

Hvis borgere, der har brug for særlige hensyn for at kunne varetage et job, eksempelvis fleks-

jobvisiterede, fleksjobansatte eller førtidspensionister, valgte at forlade CV-elementet ’Hvad kan 

hjælpe mig i jobbet’ under oprettelse eller redigering, blev der vist en advarselsdialog, hvor teksten 

på knappen til at fortsætte var ’Fortsæt med Hverdag’ i stedet for ’Fortsæt med hvad kan hjælpe 

mig i jobbet’. Fejlen er rettet.  

2.5: Sidste del af siderne ’Tilføj profilbillede’, ’Sprog’ og ’Kørekort’ blev skjult på 

mobiltelefoner 

Der blev ikke vist ’Gem’-knap samt den sidste del af siderne 'Tilføj profilbillede', ’Sprog’ og 

’Kørekort’ under ’CV-oplysninger’, når disse blev vist via en mobiltelefon. Fejlene er rettet. 

 
Kendt problem 
 

Der er nogle layoutfejl for CV-elementet ’Sprog’ i forbindelse med tilføjelse/redigering, og når der gemmes: 
 

 Ved tilføjelse/redigering af sprog overlapper overskriften ’Flydende/modersmål’ med øverste niveaubar, og 

ordet ’modersmål’ deles ikke korrekt.  

 Hvis et sprog gemmes med alle niveauer udfyldt, så er niveaubaren hørende til ’Forståelse’ forskudt mod 

højre i forhold til de øvrige tre niveaubarer hørende til ’Tale’, ’Læse’ og ’Skrive’. 
 

Fejlene vil blive rettet senere. 

 

2.6: Manglende type-ahead på stillingsbetegnelser under 'Jeg søger job som' på iPhone  

Der blev ikke vist forslag til stillingsbetegnelser (type-ahead) ved tilføjelse/redigering af en 

stillingsbetegnelse under ’Jeg søger job som’ på en iPhone. Fejlen er rettet. 

2.7: Ansøgningsfrist blev ikke vist i joblog 

Når borgeren registrerer en joblog, er datoen for ansøgningsfrist obligatorisk. Når loggen blev gemt, 

blev ansøgningsfristen imidlertid ikke vist i selve loggen. På trods heraf blev ansøgningsfristen 

gemt, og blev vist på logteaseren på log-oversigten. Fejlen er rettet, så datoen også vises i selve 

loggen. 

2.8: Tekst om risiko for ændret formatering ved upload af dokumenter er tilføjet under 

joblog 

Ved upload af ansøgning eller CV som Word-dokumenter til en joblog, konverteres disse til PDF, 

hvilket kan resultere i ændret formatering. Der tilføjes derfor en tekst i informationsboksen til ’Gem 

ansøgning og CV’, der informerer borgeren om, at dokumenterne med fordel kan omdannes til PDF 

før upload – se skærmdump på næste side. 
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2.9: Tekst om sletning af dokumenter er fjernet under joblog 

Informationsboks til ’Gem ansøgning og CV’ under joblog indeholdt teksten ’De gemte 

dokumenter slettes automatisk efter 4 år.’ Denne tekst er fjernet fra informationsboksen.  

2.10: Søgeresultat indeholdt jobnetannoncer med overskredet ansøgningsfrist 

Ved søgning under ’Find job’ blev der vist jobnetannoncer med overskredet ansøgningsfrist. Fejlen 

er rettet. 

2.11: Manglende markering af søgeord ved fritekstsøgning 

Hvis der blev foretaget en fritekstsøgning under ’Find job’, blev de indtastede søgeord ikke 

markeret med fed skrift i den viste tekst i annonceteaserne i søgeresultat. Fejlen er rettet. 

2.12: Nogle annoncer blev vist uden annoncetekst i teaser 

På ’Find job’ blev nogle annoncer vist uden annoncetekst i teaser, hvis der blev søgt på annonceid 

eller stillingsbetegnelse, men blev vist, hvis der blev søgt på et ord i annonceteksten. Fejlen bestod 

i, at annonceteksten blev ignoreret, hvis teksten var formateret. Fejlen er rettet. 

2.13: Kortudsnit i Danmark blev vist for jobannoncer med arbejdsplads i udlandet 

Ved visning af en jobannonce med arbejdsplads beliggende i udlandet blev der ved klik på ’Se 

adresse på kort’ vist et kortudsnit i Danmark. Dette er ændret, så det ikke længere er muligt at se 

adressen på kort for en jobannonce med arbejdsplads beliggende i udlandet, og i stedet vises en 

tekst der informerer om, hvilket land arbejdspladsen er beliggende i - se skærmdump på næste side. 
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2.14: Fejl i link til jobagent, der ikke har fundet nye jobannoncer inden for en måned 

Hvis borger oprettede en jobagent, der ikke fandt nye jobannoncer inden for en måned, blev der 

sendt en mail, der informerede om dette med link til jobagenten. Imidlertid fik borgeren en fejl, ’Vi 

beklager, men siden eksisterer ikke (404)’, når der blev klikket på linket til jobagenten. Fejlen er 

rettet. 

2.15: Link ændret under ’Job i Europa’ 

Linket ’EURES’ under ’Job i Europa’ er ændret:  

 

Det pegede tidligere på info.jobnet.dk, men er ændret til 

https://ec.europa.eu/eures/public/da/jobseekers-dashboard, der navigerer direkte til EURES. 

https://ec.europa.eu/eures/public/da/jobseekers-dashboard
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3. Planer og aftaler 

3.1: Omlægning af stillingsbetegnelser i ’Min plan’ til ESCO-STAR 

Stillingsbetegnelser i ’Krav til jobsøgning’, jobmål og virksomhedsrettede indsatser (aktiviteter) er 

blevet omlagt fra DiscoAms til ESCO-STAR-stillingsbetegnelser – se pkt. 4.2 i ’Releasenote til Det 

fælles Datagrundlag – DFDG pr. 20. september 2021’.  

 

Det er i DFDG blevet muligt at registrere stillingsbetegnelser i ’Krav til jobsøgning’ og jobmål med 

et alias. Aliaset bliver vist i parentes efter stillingsbetegnelsen: 

 

 
 

OBS 

Ved navigation fra ’Krav til jobsøgning’ og jobmål til ’Find job’ via knap/link, medtages alias 

ikke. Der vil alene blive foretaget søgning på den rene stillingsbetegnelse. 

3.2: Ændringer til ’Min plan’-pdf 

Der er følgende ændringer til ’Min plan’-pdf: 

 Hjælpeteksten til knapperne i ’Krav til jobsøgning’ er blevet fjernet 

 I ’Supplerende kompetencer og kvalifikationer’ i kontrakt efter integrationsloven er 

’Styrelsen for Videregående Uddannelser’ blevet ændret til ’Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen’. 

3.3: Ændret visning af CV-oplysninger i ’Min plan’-pdf 

’Min plan’-pdf’en for borgere med en kontrakt efter integrationsloven er blevet tilrettet i forhold til 

det nye CV, som blev indført i release 2020-4.  Der er sket følgende ændringer i ’Min plan’-pdf’en: 

 I Indholdsfortegnelsen er menupunkt ’CV’ ændret til ’CV-oplysninger’. Menupunktet er 

fortsat placeret før ’Vejledning’ 

 På siden ’CV-oplysninger’ bliver der vist følgende tekst: ”CV-oplysninger indgår som en 

del af Min Plan med integrationskontrakt. CV-oplysninger for dags dato findes i slutningen 

af dokumentet” 
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 Borgerens aktuelle CV-oplysninger bliver vist efter menupunkt ’Vejledning’. CV-

oplysningerne bliver vist på samme måde som i CV-pdf’en. 

 

CV-oplysninger bliver forsat kun vist i den seneste version af ’Min plan’ for borgere med en 

kontrakt efter integrationsloven. 

3.4: Feltet ’Hvornår har du sidst arbejdet i faget’ ved tilmelding indeholdt piletaster 

Feltet ’Hvornår har du sidst arbejdet i faget’ ved tilmelding indeholdt piletaster, hvor der var 

mulighed for at vælge 0, 1 osv., selvom der skal angives et årstal i feltet. Dette er ændret, så der 

ikke længere er piletaster til feltet. 

3.5: Ændring i visning af CV-søgbarhed i ’Historik’ 

I CV-søgbarhed i historikken blev vist følgende felter: 

 Dato 

 Ændring 

 Fra 

 Til 

 

Da felterne ’Dato’ og ’Fra’ altid vil vise den samme dato – datoen for ændring i CV-søgbarheden – 

er feltet ’Fra’ fjernet. Feltet ’Til’ er ligeledes fjernet, da der aldrig blev vist en dato i feltet, da selve 

historikken er bygget op, så den viser perioderne, hvor et CV har været søgbart/ikke søgbart.: 

 

 

4. Brugerprofil 

4.1: Fejl ved registrering af fastnettelefonnummer og mobilnummer 

Når en borger forsøgte at registrere:  

 et fastnettelefonnummer med foranstillet landekode (fx +45), fik borgeren vist fejlen: ’I 

dette felt må du kun skrive tal’. Hvis borgeren fjernede ’+’ kunne telenummeret gemmes 

 et svensk eller tysk mobilnummer, fik borgeren vist fejlen: ’Indtast kun telefonnummer 

(uden landenummer)’. Da det ikke var muligt at undgå registrering af landekode, kunne 

borgeren ikke registrere svensk eller tysk mobilnummer.  

Fejlene er rettet. 

4.2: Sygemeldt borger kunne ikke oprette eller redigere en midlertidig adresse 

Det var ikke muligt for en sygemeldt borger at oprette eller redigere en midlertidig adresse. 
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Dette er nu muligt via ’Opret midlertidig adresse’ under ’Personlige oplysninger’: 

 

 
 

Når en midlertidig adresse er oprettet, ændres feltet ’Opret midlertidig adresse’ til ’Redigér 

midlertidig adresse’, så borgeren har mulighed for at redigere det oprettede. 

4.3: Visning af forkert køn på Jobnet 

Der har været eksempler på, at kvinder under ’Personlige oplysninger’ fik vist forkert køn. Fejlen er 

rettet. 

4.4: Fejl ved sletning af profil for ikke-tilmeldte borgere i kontaktgruppe 8 

Ikke-tilmeldte borgere i kontaktgruppe 8 fik fejl ved sletning af Jobnetprofil. Fejlen er rettet i 

DFDG. Se desuden pkt. 2.1 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 20. september 

2021. 
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