
 

 

 

 

Acadre 
Retningsliner for brug af ESDH i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 

 

I nedenstående er angivet, hvordan Acadre bruges i PPR. Disse retningslinjer skal føl-

ges for at sikre en ensartethed i sags- og dokumentstyringen, som skal sikre en hurtig 

og effektiv brug af Acadre.  

 

Disse retningslinjer er et supplement til Aabenraa Kommunes ESDH-retningslinjer:  

video om Acadre 

 

Ansvarlig leder: 

Anders Lundsgaard 

 

Dato for oprettelse af dokument: 

01.09.2017 

 

Superbruger: 

Tanja R. Olesen 7023 

Laila Renkwitz 7019 

 

Dato for sidste revidering: 

01.09.2017 

Sagstyper 

 Der bruges borgersager, så snart det er en sag, der har relation til et cpr.nr. 

Alle sager får adgangskoden ’særlig borgersag’ – sagstype ’Busager’. 

 Der bruges emnesager til planlægnings- og udviklingsopgaver. Adgangskoden 

rettes til ’særlig borgersag’.  

 

Sagsoprettelse: 

Der er udarbejdet autoprofiler for de sager, som PPR-medarbejderne skal bruge i de-

res arbejde med børn og unge. 

Indstillinger til PPR oprettes KUN af PPR-sekretæren. Sagstypen 'BU-sag' oprettes i 

barnets/den unges cpr.nr.. 

For alle sager oprettet som borgersager gælder det, at aktindsigt er sat til 'Lukket' og 

adgangskoden er 'Særlig borgersag'. 

 

Der er ingen retningslinjer for oprettelse af skraldespandssager.  

 

Sagsafslutning: 

PPR-sager lukkes, når der ikke længere er aktivitet i den fra PPR eller andre special-

foranstaltninger. Sagen afsluttes senest i maj/juni måned hvis der ikke har været ak-

tivitet i det forløbne skoleår eller året forud for dette. Det er kun PPR-sekretæren som 

afslutter personsager. 

Sager overdrages til ny sagsansvarlig af PPR-sekretæren ved at ændre navnet på den 

sagsansvarlige. 

 

Dokumentoprettelse: 

- Der bruges autoprofiler i forbindelse med udarbejdelse af Pædagogisk Psykolo-

giske vurderinger (PPV). 

- For alle dokumenter sættes aktindsigt til lukket, da vi arbejder med personføl-

somme oplysninger. 

- Dokumenter skal navngives, så det er nemt for kolleger at finde dem frem igen 

– sigende navn samt evt. datoangivelse. 

 

https://youtu.be/r59bGlkmjiQ


 

 

 

 

 
 

 

Dokumentlukning: 

Dokumenter låses ved afslutning af sag. 

Dokumenter låses inden de sendes til hjem og inst/skole. 

 

Notater: 

Notatfunktionen bruges på Borgersager som sagens journal.  

Notater må ikke oprettes som ’Gul seddel’, men skal laves som enten ’Tidsnotat’ eller 

’Borgerjournal’. (Første gang der vælges tidsnotat eller borgerjournal sættes der flue-

ben foran dette, således at dette fremover vil blive valgt som standard). 

 

 

Mails: 

Som hovedregel journaliseres vedhæftede filer som selvstændige dokumenter, så de 

er synlige på sagen (ikke som bilag). 

 

Søgning af alle ens aktive personsager: 

Sæt flueben i ’mine sager’ og sagsstatus ’under behandling’. 

 

Printe lister: 

Foretag en søgning. Højreklik på én af linjerne i søgeresultatet. Klik ’udskriv liste til’. 

Vælg Word/Excel. Klik ’udskriv’. 

 

Lynsøgninger: 

Foretag en søgning. Klik ’gem søgning’. Navngiv søgningen.  

 

Journalisering af dokumenter/mails/post: 

Fra dagens post til sag – højreklik på det dokument i dagens post, som skal journali-

seres. Klik ’journaliser dokument’. Udfyld alle ’gule’ felter. Vigtigt at dokumenttitel 

m.m. tydeligt fortæller om dokumentets indhold. 

Fra mail/word til sag – klik på tegnestift ’tilknyt til en sag’. Udfyld alle de ’gule’ felter. 

Osv.  

 

 

 

 

 

 

Eksempel på standardbeskrivelse 

Sagstype Borger-

sag/BU-

sag 

Emne-

sag 

J.nr. Facet Autoprofil 

Indstilling til PPR X  17.03.00 G00 X 

Projektarbejde  X Ingen ret-

ningslinjer 

G00  

      

 

 

 


