
 

 

    

   

  

 

        

          

          

        

 

 

             

           

           

          

              

        

     

 

         

            

           

         

            

             

       

   

 

         

           

           

   

 

        

    

       

  

 

Orienteringsbrev til erhvervsskolerne vedrørende 

de studieadministrative systemer 

December 2017 

Dette orienteringsbrev er rettet mod erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og 

landbrugsskolerne. Formålet med orienteringsbrevet er at sikre, at I får lø-

bende og målrettet information om systemændringer og driften af Styrelsen 

for It og Lærings studieadministrative systemer på området. 

Praktikportalen 

I orienteringsbrevet fra august 2017 blev det omtalt, at en ny løsning skulle 

erstatte Praktikpladsen.dk fra 1. januar 2018. Styrelsen for It og Lærings ud-

viklingsleverandør har imidlertid meldt, at de er forsinket med løsningen, og 

derfor har Styrelsen for It og Læring tilpasset den eksisterende Praktikplad-

sen.dk, så den lever op til de lovkrav, der er til virksomheder i forbindelse 

med bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, der træder i 

kraft ved årsskiftet. 

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag er en del af Trepartsaftale II om tilstræk-

kelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser, der træder i kraft den 1. 

januar 2018. Praktiksteder, der ønsker at søge om fritagelse for merbidrag, 

skal efter i ikrafttrædelsen benytte praktikpladsen.dk, for at kunne doku-

mentere, at et stillingsopslag har været synligt i tre måneder og dermed væ-

ret berettiget til at kunne søge om fritagelse for merbidrag. Læs mere om 

den kommende lovgivning i bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-

bidrag: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194147 

Den eksisterende Praktikpladsen.dk er blevet suppleret med NemLogin, som 

er et stort ønske blandt virksomhederne. Der er desuden lavet nye lettilgæn-

gelige vejledninger, og virksomhedernes sikres let adgang til Styrelsen for It 

og Lærings support. 

Styrelsen for It og Læring vil løbende opdatere 

https://viden.stil.dk/display/VFES/Praktikpladsen med information og vejle-

dende materiale, der forklarer, hvordan praktikpladsen.dk understøtter prak-

tikpladsafhængigt AUB-bidrag. 

https://praktikpladsen.dk
https://viden.stil.dk/display/VFES/Praktikpladsen
https://Praktikpladsen.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194147
https://praktikpladsen.dk
https://Praktikpladsen.dk


 

    

       

              

         

         

       

         

             

           

            

           

            

            

       

            

          

     

             

          

           

          

  

           

             

          

           

             

        

         

            

               

            

            

         

            

           

        

 

 

 

Side 2 af 2 

Status for markedsgørelsen af de studieadministrative systemer 

Styrelsen for It og Læring var onsdag 13. december inviteret til at give en 

status for markedsgørelsen af de studieadministrative systemer på Danske 

Erhvervsskoler og –Gymnasiers og Danske SOSU-Skolers konference om nye 

studieadministrative systemer til erhvervs- og SOSU-skolerne. 

I præsentationen gennemgik Signe Rønn Sørensen og Tore Dyrberg-Jessen 

fra Styrelsen for It og Læring erfaringerne fra de første skolers skift af studie-

administrativt system. Erfaringerne har givet anledning til at Styrelsen for It 

og Læring ændrer i EASY-A, så det bliver lettere at skifte studieadministrativt 

system, ligesom der bliver bedre adgang til at udveksle data vedr. skole-

hjemsophold med EASY-A, når skolen ikke bruger EASY-A. Styrelsen for It og 

Læring oplyste også, at det er besluttet at udvikle standarder for tværgående 

uddannelsesadministration, samt et ”posthus” som er en infrastrukturkom-

ponent, som vil tillade kommunikation om fx flytning, deling og udlån af ele-

ver og skolehjem. Herunder med EASY-A. Posthuset bliver efter planen lan-

ceret 1. juli 2018. 

Styrelsen for It og Læring kunne endvidere berette, at der åbnes for adgang 

til at administrere AMU-aktivitet i et andet studieadministrativt system end 

EASY-A 1. juli 2018. Det betyder, at efteruddannelse.dk frigøres fra EASY-A 

og at der etableres grænseflader til andre studieadministrative systemer i 

stedet. 

Som en del af opfølgningen på markedet og skolernes skift af studieadmini-

strative systemer udsender Styrelsen for It og Læring i 2018 og 2019, fire 

gange årligt, et spørgeskema til alle erhvervsskoler, som vil give informatio-

ner om skolernes fremdrift i forhold til at skifte studieadministrativt system. 

Styrelsen for It og Læring vil afholde møder med skoler og leverandører på 

baggrund af resultaterne i en tilsvarende kadence. 

Konferencens anden del handlede om skolernes erfaringer med leverandører 

af studieadministrative systemer og de valg der er truffet. En gruppe af sko-

ler har valgt at indgå i samarbejde med DXC om udvikling af LUDUS Suite til 

eud-området, en anden gruppe af skoler indgår i et samarbejde med MaCom 

om Lectio, en tredje gruppe samarbejder med IST/Uddata om Uddata+ og en 

gruppe er i overvejelse om samarbejde med KMD. 

Det var Styrelsen for It og Lærings oplevelse, at konferencen var meget vel-

lykket, og gav skolerne et styrket grundlag for deres overvejelser om samar-

bejde med leverandører om nye studieadministrative systemer. 

https://efteruddannelse.dk

