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Til Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Leder-

foreningen for VUC 

  

Vedr. Studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesom-

rådet  

Ifølge bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for 

almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddan-

nelser m.fl. (BEK nr. 622 af 01/06/2017) kan institutioner kun anvende 

et studieadministrativt it-system til administration af uddannelser omfat-

tet af bekendtgørelsen, hvis systemet er omfattet af en systemrevisions-

erklæring uden forbehold. En systemrevisionserklæring har virkning i 2 

år fra revisors underskrivelse af erklæringen.  

Styrelsen for It og Læring modtog i 2016 en systemrevisionserklæring 

uden forbehold for systemet LUDUS Suite, som levereres af DXC (tidli-

gere CSC Scandihealth). Erklæringen omfattede gymnasiale uddannelser 

og almene voksenuddannelser og har virkning i to år fra revisors under-

skrivelse af erklæringen den 1. april 2016, altså frem til den 1. april 2018. 

Styrelsen for It og Læring har den 16. februar 2018 modtaget en henven-

delse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, hvori for-

eningen på vegne af skolerne anmoder om at anvende LUDUS i op til 6 

måneder efter systemrevisionens udløb, så revisionen seneste skal være 

gennemført d. 1. okt. 2018. Den nye erklæring er planlagt til også at in-

kludere eud-området og ønskes af praktiske og økonomiske grunde at 

skulle være baseret på en samlet systemrevision omfattende alle under-

støttede uddannelsesområder. 

 

Styrelsen godkendte på den baggrund, at § 6, stk. 1, i ovennævnte be-

kendtgørelse fraviges, således at de uddannelsesinstitutioner, som pr. 1. 

april 2018 anvender LUDUS til administration af gymnasiale uddannelser 

og almene voksenuddannelser, kan fortsætte hermed frem til 1. okt. 2018 

på følgende betingelser: 

 Institutionerne skal senest den 1. okt. 2018 anvende en leverandør, 

hvis system er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbe-

hold for de omfattede uddannelsesområder. 
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 Dispensationen gives til lederforeningerne på vegne af deres med-

lemsinstitutioner, så hver enkelt institution ikke skal anmode særskilt 

om dispensation. 

 

Styrelsen har d. 26. juni 2018 modtaget en henvendelse fra Danske Er-

hvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, hvori foreningen på vegne af 

skolerne anmoder om at anvende LUDUS i yderligere tre måneder, dvs. 

til den 1. januar 2019. De yderligere tre måneder vil give den fornødne 

tid til, at Ludus Suite opnår en samlet godkendelse til de gymnasiale ud-

dannelser, almene voksenuddannelser samt erhvervsuddannelserne. 

 

Styrelsen godkender på den baggrund, at § 6, stk. 1, i ovennævnte be-

kendtgørelse fraviges, således at de uddannelsesinstitutioner, som pr. 1. 

april 2018 anvender LUDUS til administration af gymnasiale uddannelser 

og almene voksenuddannelser, kan fortsætte hermed frem til 1. januar 

2019 på følgende betingelser: 

 Institutionerne skal senest den 1. januar 2019 anvende en leverandør, 

hvis system er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbe-

hold for de omfattede uddannelsesområder. 

 Dispensationen gives til lederforeningerne på vegne af deres med-

lemsinstitutioner, så hver enkelt institution ikke skal anmode særskilt 

om dispensation. 

Styrelsen vil i februar 2019 følge op på, om ovennævnte betingelser er 

opfyldt. Denne afgørelse vil bliver offentliggjort på www.stil.dk 
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