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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.

Etablering af overgangsperiode i.f.m. lukningen af EASY-A
Den hidtidige plan for udfasningen af EASY-A indebærer, at alle institutionerne
inden sommer 2019 skal skifte til et nyt studieadministrativt system. Det vil betyde, at mange skoler skal skifte system inden for en relativ kort periode. På baggrund af en anmodning fra Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier - Lederne og
Danske SOSU-skoler er det derfor besluttet, at den nuværende plan fastholdes i
forhold til at indgå en aftaler med leverandørerne, men at der indføres en overgangsperiode, hvor skolerne kan skifte system. Det betyder følgende:
 Alle institutioner skal fortsat inden d. 1. juni 2019 indgå en aftale med en leverandør om et administrativt system samt indgået en aftale med Styrelsen
for It og Læring om et tidspunkt for overgangen til denne.
 EASY-A holdes åbent i en overgangsperiode frem til 31. december 2019 for
at sikre, at alle skolerne ikke skal skifte system på samme tid.
Videreudviklingen af EASY-A er imidlertid tilrettelagt efter en lukning medio
2019. Den vigtigste konsekvens af dette er, at EASY-A ikke er tilpasset de store
ændringer, der er foretaget i Optagelse.dk forud for optagelsesprocesserne i
2019. Det betyder, at EASY-A ikke længere kan håndtere automatisk afhentning
af ansøgninger og bilag fra Optagelse.dk.

Afhentning af ansøgere i EASY-A
For at understøtte optaget af elever fra 2019 har Styrelsen for It og Læring lavet
markante ændringer i den måde, hvor på Optagelse.dk kommunikerer med de
studieadministrative systemer. Ændringen har betydning for alle ansøgninger til
både de gymnasiale uddannelser samt erhvervsuddannelserne.
EASY-A benytter en ældre måde at kommunikere med Optagelse.dk, og det har
været hensigten, at denne løsning skulle benyttes resten af skoleåret 2018/2019,
hvorimod automatisk afhentning af ansøgninger til skoleåret 2019/2020 ikke
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ville blive understøttet i EASY-A, men enten skulle håndteres manuelt eller i en
af de markedsbaserede løsninger.
I forbindelse med implementeringen af den nye løsning har det imidlertid vist
sig, at den gamle metode ikke længere kan understøttes. Styrelsen for It og Læring har over de seneste uger forsøgt at finde en løsning på problemet, men det
har desværre ikke været muligt at få den gamle webservice til at fungere igen.
Konsekvensen er, at ansøgninger i den resterende del af EASY-A’s levetid skal
oprettes manuelt i EASY-A.
Styrelsen for It og Læring er bevidst om, at dette vil medføre en ekstra administrativ byrde for skolerne. For at reducere denne byrde så meget som muligt er vi
i tæt dialog med de kommende leverandører om deres mulighed for at være klar
til at kunne håndtere optaget omkring ansøgningsfristen i marts.
Derudover arbejder Styrelsen for It og Læring på at kunne stille lister til rådighed, der løbende viser, hvilke ansøgere den enkelte institution har liggende i Optagelse.dk samt vejledninger til, hvordan man kan håndtere processen.
Styrelsen for It og Læring beklager den administrative byrde, som den manuelle
håndtering af ansøgninger i EASY-A giver anledning til på skolerne og har i den
forbindelse i samråd med Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier samt Danske
SOSU-skoler besluttet at halvere skolernes brugerbetaling for EASY-A fra 4. kvt.
2018 og frem til skolerne har udfaset EASY-A.

Status på udviklingen af Praktikpladsen.dk
Praktikpladsen.dk har fået et nyt og tidssvarende design, der betyder, at det vil
være lettere for virksomheder og elever at få et overblik over mulighederne i
Praktikpladsen.dk. Det er blandt andet blevet lettere for virksomheder at få
overblik over deres stillingsopslag og godkendelser til at have elever, ligesom
både elever og virksomheder får adgang til relevante match via deres personlige
profil-sider. En anden væsentlig forbedring er, at Praktikpladsen.dk bliver tilgængelig på smartphones og tablets, da analyser viser, at det er elevernes foretrukne
device, når de søger efter praktikpladser.
På Praktikpladsen.dk findes der under overskriften ”Gode råd og regler om ansættelse af elever” nye materialer, der skal gøre det mere overskueligt for virksomheder at ansætte elever. Materialerne består af publikationer om, hvordan en
virksomhed ansætter en elev, korte film med virksomheder fra fem forskellige
brancher samt et nyt digitalt værktøj ”Fire trin til en elev”. Udover at virksomhederne har mulighed for at finde materialet på Praktikpladsen.dk, kan det også
benyttes af skolerne i forbindelse med det opsøgende arbejde.
Styrelsen for It og Læring arbejder videre med udviklingen af ny funktionalitet på
Praktikpladsen.dk, og i den kommende periode vil der være fokus på at forbedre
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elevernes muligheder, når de søger efter virksomheder. I den forbindelse undersøges muligheden for at præsentere eleverne for flere relevante informationer om
virksomhederne, herunder virksomhedens godkendelser, antal igangværende
aftaler og aftaleudløb. Derudover arbejder Styrelsen for It og Læring med at undersøge muligheden for at hente flere generelle oplysninger om hver enkelt virksomhed ind samt at vise transportmuligheder til virksomheden.
Særligt visning af information om aftaler er efterspurgt af brugerne, og Styrelsen
for It og Læring samarbejder med både elever, skoler og faglige udvalg, så Praktikpladsen.dk fremover vil præsentere denne information så hensigtsmæssigt som
muligt.

Udvekslingspunkt for elevoplysninger sat i drift
STIL har idriftsat en ny infrastrukturkomponent, som understøtter udveksling af
elevoplysninger på tværs af institutioner og forskellige studieadministrative systemer på hele ungdomsuddannelsesområdet. Den nye komponent har fået
navnet EDUP (ElevDataUdvekslingsPunkt).
EDUP’en understøtter følgende processer:
• Elevflytning, dvs. når en elev flytter fra én institution til en anden.
• Elevudlån, dvs. når en elev tager dele af sin uddannelse på en anden institution.
• Elevdeling, dvs. når en elev får undervisning på to forskellige institutioner
ifm. uddannelsen, fx når erhvervsuddannelseselever har gymnasiale fag, der
gennemføres på et nærtliggende teknisk gymnasium.
• Booking af skolehjem, dvs. booking af skolehjemsværelse for erhvervsuddannelseselever, der bor langt fra deres uddannelsesinstitution.
EASY-A er tilsluttet EDUP’en, så systemet fra uge 43 har kunnet understøtte
elevflytninger. De øvrige tre processer følger i løbet af november.
Styrelsen for It og Læring har igangsat en analyse med henblik på at udvide
EDUP’en, så den også kan håndtere udlån af AMU-godkendelser til andre institutioner.

Ændringer i systemrevisionsbekendtgørelse pr. 1.1 2019
Styrelsen for It og Lærings systembekendtgørelse bliver udvidet til også at inkludere den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Ændringerne træder i d. 1.
januar 2019. FGU vil fra sommeren 2019 afløser forskellige eksisterende tilbud
for unge på vej mod en ungdomsuddannelse, blandt andre Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og produktionsskoleophold.
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Som på de øvrige områder stiller Bekendtgørelsen krav til de markedsleverede
systemer for, at institutionerne anvender dem til deres studieadministration. Systemrevisionen skal sikre, at der er dokumentation for, at systemerne opfylder
ministeriets krav.
Den nye bekendtgørelse ventes udstedt ultimo november 2018. Yderligere oplysninger om systemrevisionsprocessen samt om markedsgørelsen generelt kan
findes på stil.dk under hovedområdet Administration og infrastruktur.

Velbesøgt informationsmøde for leverandører af studieadministrative systemer
Onsdag 26. september afholdt Styrelsen for It og Læring det andet af de kvartalsvise informationsmøder for leverandører af studieadministrative systemer i
Færøsk Pakhus.
På mødet stod Styrelsens produktejere og projektledere i spidsen for præsentationer om Optagelse.dk, Eksamensdatabasen.dk, Karakterdatabasen.dk, Netprøver.dk og systemunderstøttelsen af den nye FGU-uddannelse. Oplæggene omhandlede blandt andet de politiske reformers indvirkning på systemunderstøttelsen og planer for tilpasning af de enkelte systemer. På mødet var der knap 30
deltagere fra 15 forskellige it-leverandører.
Det generelle formål med møderne er at samle og styrke informationen om styrelsens systemer til nuværende og kommende leverandører af studieadministrative systemer til ungdomsuddannelsesområdet og til voksen- og efteruddannelsesområdet.
Det næste informationsmøde afholdes 4. december ligeledes i Færøsk Pakhus.
Program for dette møde vil blive sendt til leverandørerne og offentliggjort på
stil.dk i løbet af november.

Spørgeskemaundersøgelse om implementering af nye studieadministrative systemer

Som led i Undervisningsministeriets opfølgning på markedsgørelsen af de studieadministrative systemer følger Styrelsen for It og Læring op på erhvervsskolernes
implementering af de nye studieadministrative systemer ved kvartalsvise spørgeskemaundersøgelser i 2018 og 2019. Spørgeskemaet omhandler institutionernes:
 Indledende dialog med potentielle leverandører
 Valg af og indgåelse af aftale med leverandører
 Planer for implementering
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Spørgeskemaet for 3. kvartal 2018 er sendt ud, mens resultaterne for 1. og 2.
kvartal 2018 er tilgængelige på stil.dk på siderne om Markedsgørelse af studieadministrative systemer. Her kan resultaterne tilgås i et dashboard, der fx kan vise
besvarelser for en specifik uddannelsesinstitution eller et specifikt uddannelsesområde. Foreløbigt har 81 af de 97 EASY-A-institutioner deltaget i undersøgelsen.
Resultaterne fra de to første kvartaler viser en stigning i antallet af indgåede leverandøraftaler på EUD-området, hvor 37 uddannelsesinstitutioner nu ser ud til at
have fundet en leverandør. På EGYM og AMU-områderne er der hhv. 15 og 21
uddannelsesinstitutioner, der har indgået aftale med en leverandør, mens langt
størsteparten af de resterende uddannelsesinstitutioner er i dialog med en eller
flere leverandører.
Ser man på uddannelsesinstitutionernes planer for implementering, er der på
EUD-området 13 uddannelsesinstitutioner, der allerede har implementeret, eller
er i gang, og yderligere 13 forventer at implementere inden årets udgang. På
EGYM-området er der 9 uddannelsesinstitutioner, der har implementeret, eller
er i gang, mens der på AMU-området er omtrent 10 institutioner, der forventer
at implementere i år.
I forbindelse med undersøgelserne bliver 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. Disse er meget kærkomne og har, som nævnt i orienteringsbrevet fra
juni 2018, allerede givet anledning til iværksættelse af flere initiativer.

