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Invitation til informationsmøde og leverandørreview  

Leverandører af studieadministrative systemer på ungdomsuddannelses-

området inviteres til informationsmøde om en igangværende analyse af 

behovet for understøttelse af informationsudveksling indenfor ung-

domsuddannelserne.  

 

Analysen skal bidrage til at skabe forudsætningerne for et velfungerende 

marked og sammenhængende systemlandskab, som understøtter institu-

tionernes arbejde på ungdomsuddannelsesområdet med administration, 

undervisning og læring. Analysen undersøger behovet for, og kommer 

med anbefalinger til it-standarder og fælles infrastrukturkomponenter, 

som kan sikre integration og datadeling på ungdomsuddannelsesområdet.  

OptimumIT udfører analysen på vegne af en koordinationsgruppe under 

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  

 

Informationsmødet afholdes: 

 

Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00 – 15.00 

Færøsk Pakhus 

Frederiksholms Kanal 27 

1220 København K 

 

På mødet vil Styrelsen for It og Læring give en introduktion til baggrund 

og formål med analysen. Derefter vil OptimumIT præsentere de forelø-

bige analyseresultater og de forventede anbefalinger til målarkitektur og 

it-standarder.  

 

Foreløbig dagsorden: 

 Præsentation af det strategiske udgangspunkt for analysen  

 Præsentation af de foreløbige analyseresultater: 

o Processer som skal understøttes i forhold til den digitale in-

formationsudveksling  

o Informationer som skal udveksles digitalt 
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o Målarkitektur for den fremtidige it-understøttelse af informati-

onsudvekslingen på ungdomsuddannelsesområdet 

o Identificerede standarder som kan bruges i informationsud-

vekslingen 

 Præsentation af de foreløbige overvejelser om udvikling af en infra-

strukturkomponent, der kan styrke og smidiggøre den tværgående 

uddannelsesadministration. 

 

Udover informationsmødet inviteres interesserede leverandører også til 

at deltage i leverandørreview af de foreløbige analyseresultater og forven-

tede anbefalinger. Formålet med leverandørreviewet er, at eksisterende 

og potentielle leverandører får mulighed for at bidrage til kvalitetssikring 

af de skitserede løsningsmodeller.   

 

Processen for leverandørreviewet er:  

 Tirsdag den 28. november fremsendes materialet til review til leve-

randører, der ønsker at deltage i review.  

 I uge 49 afholdes bilaterale møder mellem OptimumIT og de leve-

randører, der ønsker at deltage i reviewet.  

 

Tilmelding til informationsmøde og/eller leverandørreview sker ved 

henvendelse til Lars Lomborg Nielsen (e-mail lars.nielsen@stil.dk: tele-

fon: 35 87 85 94).   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Signe Rønn Sørensen  

Kontorchef, Styrelsen for It og Læring 
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