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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. 

 

Ændringer i virksomhedsgodkendeler i EASY-P som følge af nye uddannel-

sesbekendtgørelser med ikrafttræden den 1. august 2018 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 14. maj 2018 sendt informati-

onsbrevet ”Nye uddannelsesbekendtgørelser udstedt”. Brevet kan blandt 

andet findes i nyhed på  EASY-P admsys http://admsys.stil.dk/EASY-

P/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2018/Maj/170518-UP-98-nye-

uddannelsesbekendtgorelser  

 

Nogle af ændringerne i bekendtgørelserne kræver ny version. Der er uddan-

nelser, som får nye specialer, og uddannelser hvor specialer og trin lukkes. 

Skolerne bedes derfor være ekstra opmærksomme på, at få registreret ud-

dannelsesaftalerne på de korrekte versioner. 

 

Virksomhedsgodkendelserne i EASY-P på specialer og trin som lukkes for op-

tag pr. 31. juli 2018, vil automatisk blive passiveret i løbet af august.  

Godkendelser der har aktive uddannelsesaftaler, vil ikke blive passiveret i 

EASY-P. 

Revitalisering af Praktikportal den 23. august 

Som en del af Trepartsaftale II, er Styrelsen for It og Læring i gang med en 

revitalisering af Praktikpladsen.dk, der skal gøre løsningen mere tidssvaren-

de, samt mere gennemsigtig og mere brugervenlig. 

 

Den 23. august 2018 lancerer vi første del af revitaliseringen. Her får Praktik-

pladsen.dk et nyt og brugervenligt design, og det bliver muligt at tilgå Prak-

tikpladsen.dk fra mobile enheder. Den mobilvenlige løsning har længe været 

en efterspurgt mulighed særligt af eleverne, da de ofte bruger deres mobil til 

at holde sig opdateret om nye stillingsopslag på praktikpladser. Løsningen er 

op mod sommerferien ved at blive brugertestet, og de tilbagemeldinger som 

vi har fået er, indtil videre, positive. 



 

Side 2 af 2 

Derudover understøtter praktikpladsen.dk forsat, at elever kan søge aktuelle 

stillingsopslag samt se alle godkendte virksomheder, og virksomheder kan 

søge efter relevante elever til deres ubesatte praktikpladser. 

 

Bemærk, at Praktikpladsen.dk fra den 23. august 2018 ikke understøtter, at 

elever kan se, hvornår virksomhedernes igangværende uddannelsesaftaler 

udløber. Vi er i gang med at undersøge, hvordan elever og virksomheder 

bedre kan drage nytte af denne information. Indtil da, er det vigtigt, at I er 

opmærksomme på denne ændring, når I vejleder eleverne.  

 


