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Dette orienteringsbrev er rettet mod erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og
landbrugsskolerne. Formålet med orienteringsbrevet er at sikre, at I får løbende og målrettet information om systemændringer og driften af Styrelsen
for It og Lærings studieadministrative systemer på området.

Stor stigning i antallet af stillingsopslag på praktikpladsen.dk
Efter årsskiftet er det blevet obligatorisk for virksomheder at lægge stillingsopslag på Praktikpladsen.dk, hvis de senere ønsker at kunne søge om fritagelse fra Praktikplads-AUB. Styrelsen for It og Læring følger nøje med i udviklingen i antallet af stillingsopslag, og der er siden årsskiftet sket en markant
stigning. Op til årsskiftet var der gennemsnitlig 200 ledige praktikpladser slået op på Praktikpladsen.dk. Det antal er nu steget stødt til 1746 praktikpladser pr. 11. april fordelt på 385 opslag. Derudover er der samme dato 57.722
godkendte virksomheder og ca. 14.003 synlige elevprofiler.

AMU-området klar til markedsgørelse 1. juli 2018
Fra 1. juli 2018 vil det ikke længere være obligatorisk for institutionerne på
AMU-området at administrere AMU-kurser i Styrelsen for It og Læring’s studieadministrative system EASY-A.
Denne dag træder en ny systemrevisionsbekendtgørelse i kraft, som omfatter AMU-området og er udarbejdet af Styrelsen for It og Læring. Det betyder,
at institutionerne i stedet for EASY-A vil kunne anvende et studieadministrativt system (SA-system) leveret af en privat leverandør på markedet til administration af AMU-kurser. Forudsætningen herfor er, som det er kendt fra
ungdomsuddannelsesområdet, at der for systemet skal foreligge en systemrevisionserklæring, som dokumenterer, at systemet lever op til kravene i
bekendtgørelsen. Et udkast til den nye bekendtgørelse var frem til den 25.
april 2018 i ekstern høring hos en række myndigheder og interesseorganisationer, og bekendtgørelsen forventes udstedt senest den 1. juni 2018. Udkastet kan ses på Høringsportalen via
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61661.
De nye muligheder betyder, at EfterUddannelse.dk fremover vil integrere
med SA-systemerne på markedet på tilsvarende vis som med EASY-A i dag.
Institutionerne vil kunne udbyde kurser på EfterUddannelse.dk ved, at stam-
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oplysninger, hold og holdoplysninger i SA-systemet løbende overføres til EfterUddannelse.dk, samt løbende kunne modtage kursustilmeldinger fra EfterUddannelse.dk. Som noget nyt vil registrering af tilstedeværelsesoplysninger til brug for udbetaling af VEU-godtgørelsen skulle registreres i SAsystemet alene, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at registrere tilstedeværelse på EfterUddannelse.dk’s undervisersider, når institutionen ikke
længere anvender EASY-A.
Ud over kravene til dataudvekslingen mellem SA-systemerne og EfterUddannelse.dk rummer bekendtgørelsen en række øvrige krav til dataindberetninger til Styrelsen for It og Læring’s centrale systemer, bl.a. i forbindelse med
taxametertilskudsoplysninger til Styrelsen for It og Lærings CØSA-system og
statistikindberetning til Styrelsen for It og Lærings Datavarehus. Bekendtgørelsen rummer også krav om, at SA-systemerne skal kunne udveksle oplysninger med Navision Stat i forbindelse med opkrævning af deltagerbetaling
og opfølgning heraf. Endelig vil der også blive stillet krav om, at institutionerne kan foretage opslag fra SA-systemet i Det Centrale Personregister
(CPR) og oprette personabonnementer for kursister i registeret, så SAsystemet på daglig basis kan modtage ændrede oplysninger om kursister fra
registeret.
AMU-kursusbeviser indberettes i dag fra EASY-A-systemet til Styrelsen for It
og Lærings centrale EASY-F-system. I forbindelse med VEU Trepart planlægges der etableret en ny AMU-kursusbevisdatabase i starten af 2020. I mellemtiden forventer Styrelsen for It og Læring at stille en midlertidig løsning til
rådighed, så SA-systemerne vil kunne indberette beviser og bevisoplysninger
til EASY-F-systemet.
Styrelsen for It og Læring inviterer til løbende dialog om AMUmarkedsgørelsen med institutioner og eksisterende og forventede leverandører på ungdomsuddannelsesområdet, som er interesserede i at udvide
deres systemer til også at omfatte AMU-området. For at støtte dette arbejde
er Styrelsen for It og Læring i samarbejde med eksperter i sektoren i gang
med at udarbejde en detaljeret vejledning til kommende leverandører omfattende den proces- og dataunderstøttelse på AMU-området, der skal til for
at kunne etablere den nødvendige struktur og de nødvendige funktioner i
SA-systemerne.
Desuden holder Styrelsen for It og Læring fremover kvartårlige møder med
leverandørkredsen om bl.a. markedsgørelsen, næste gang 21. juni 2018 i
København.
AUB har afholdt informationsmøder om Praktikplads-AUB
I AUB er der i perioden 26. februar 2018 til 15. marts 2018 blevet afholdt en
række informationsmøder om Praktikplads-AUB rundt om i landet.
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Møderne var primært rettet mod virksomhederne, og hvad de nye regler
betyder for dem. Der var også en generel introduktion af Praktikplads-AUB,
hvorfor erhvervsskoler også var velkomne. I kan læse mere informationsmøder i AUB’s nyhedsbreve på virk.dk. Reglerne for Praktikplads-AUB er bekrevet i AUBs pjece, der blev sent ud til alle virksomheder i starten af året. Find
folderen her: https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernesuddannelsesbidrag/praktikplads-aub
Superbrugere på elevadministrative systemer
I 2016 tog Styrelsen for It og Læring initiativ til at etablere et superbrugerforum, hvor superbrugerne kunne søge hjælp hos hinanden. Det tekniske forum, som understøttede superbrugerforum er ikke blevet benyttet længe og
det er derfor besluttet at lukke det.
Det har tillige været praksis, at det primært var superbrugere der oprettede
skriftlige henvendelser på de elevadministrative systemer. Denne praksis
ændres, så alle brugere fremadrettet kan indmelde skriftlige henvendelser
via supportsystemet.

EASY-P: Specialsøgning til at finde virksomheder, der ikke har haft aftaler
med elever i de seneste 5 år
Der er i EASY-P udviklet en specialsøgning, som kan bruges til opsøgende
arbejde og til at finde aktive virksomheder, som ikke har haft en aftale med
en elev i de seneste 5 år. En tilskudsberettiget aftale på disse virksomheder
vil (jf. lov 706 af 8. juni 2017, § 1) med præmietræk 2018 som udgangspunkt
udløse et ekstra tilskud, som med FL for 2018 er fastsat til 4.520 kr.
Specialsøgningen hedder V-001 ”Virksomheder uden aftaler de seneste 5 år”
og kriterier m.v. er nærmere forklaret i EASY-P under Søgninger / Specialsøgninger (kan fremsøges med ”V” i ”Type”) samt i vejledningen Centrale søgninger og specialsøgninger

