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Dette orienteringsbrev er rettet mod alle uddannelsesinstitutioner, der anvender EASY-A.
Formålet med de løbende orienteringsbreve er at sikre, at uddannelsesinstitutionerne får
målrettet information om fx systemændringer og drift af Styrelsen for It og Lærings
systemer på området.
Som led i ministeriets opfølgning på markedsgørelsen af de studieadministrative
systemer følger Styrelsen for It og Læring op på erhvervsskolernes implementering af
nye studieadministrative systemer ved kvartårlige spørgeskemaundersøgelser i 2018 og
2019. Spørgeskemaet omhandler institutionernes:
•
•
•

Indledende dialog med potentielle leverandører
Valg af og indgåelse af aftale med leverandører
Planer for implementering

76 ud af 97 uddannelsesinstitutioner har deltaget i den første undersøgelse (1. kvartal
2018), og her viste resultaterne, at en stor andel af skolerne allerede har indgået en
aftale med en ny leverandør af et studieadministrativt system. Fx har 31
uddannelsesinstitutioner på EUD-området allerede indgået en aftale, og yderligere 31
forventer at indgå en aftale i løbet af de kommende 6 måneder. Resultaterne af den
første undersøgelse er offentliggjort på STIL.dk på siderne om markedsgørelse af
studieadministrative systemer1, og de kommende resultater vil også løbende blive
offentliggjort her. Resultaterne kan tilgås i et dashboard, så man har mulighed få at
vælge at få vist besvarelserne for fx en specifik uddannelsesinstitution eller et specifikt
uddannelsesområde.
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www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/markedsgoerelse-af-studieadministrative-systemer

I forbindelse med undersøgelsen blev der indsamlet en række forslag og bemærkninger
til Styrelsen for It og Læring i forhold til, hvordan styrelsen bedst understøtter
uddannelsesinstitutionernes proces for valg af nyt studieadministrativt system.
Bemærkningerne vedrører hovedsageligt:
•

•

Et ønske om mere og bedre information om udviklingen af Styrelsen for It og
Lærings øvrige it-systemer rettet mod skolerne, som de nye studieadministrative
systemer skal integreres med
Et ønske om styrket rådgivning og implementeringsstøtte fra Styrelsen for It og
Læring til skolerne i deres valg og anskaffelse af de nye studieadministrative
systemer.

Endvidere rejste nogle skoler tvivl om muligheden for at kunne nå at implementere nye
studieadministrative systemer, inden Styrelsen for It og Læring lukker for EASY-A i
sommeren 2019.
Styrelsen for It og Læring vil, på baggrund af bemærkningerne, iværksætte aktiviteter
rettet mod institutionerne og i høj grad aktiviteter rettet mod de aktive leverandører på
markedet, da det er via samarbejde med disse leverandører, at mange af de adresserede
forhold kan afhjælpes.
Styrelsen for It og Læring vil:
•
•
•
•
•
•

tage initiativ til dialog med Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier om, hvordan en styrket
kommunikations- og rådgivningsindsats kan tilrettelægges.
opdatere markedsgørelsessiderne på STIL.dk og minde skolerne om det materiale, der er tilgængelig
her.
invitere til kvartalsvise møder med leverandørerne, der er omfattet af markedsgørelsen på alle
uddannelsesområderne (første møde afholdes d. 21. juni).
løbende invitere leverandører af studieadministrative systemer til dialog omkring EDUP (”posthus” for
udveksling af elevdata i forbindelse med flytning, udlån og deling ). Det første møde er afholdt.
diskutere med DEG, om der i løbet af efteråret bør afholdes et informationsmøde for skolerne om
rammerne for markedet ift. de studieadministrative systemer.
afklare med Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, i hvilket omfang der er behov for
flere informationsmøder rettet mod uddannelsesinstitutionerne.

