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Automatisk oprettelse af 
gebyrer på hold, initiering 
Opdateret 2016 

Denne vejledning omhandler oprettelse af lokale gebyrtyper på vinduet 

A421, til brug for automatisk oprettelse af gebyrer på hold.  

Vejledningen beskriver den forberedelse som skolen skal gøre for at det 

bliver muligt at få systemet til at oprette gebyrer på skolefag-på-hold for 

de fag der er knyttet til holdet. Det er noget skolen kun skal gøre én gang. 

Indhold 

 Ændringer 

 Centrale begreber 

 Initiering 

Ændringer 
Vejledningen er ny. 

Centrale begreber 

Centralt be-

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

Lokale gebyrty-

per 

For at den automatiske oprettelse af gebyrer på skole-

fag-på-hold skal fungere skal der findes gebyrtyper der 

er knyttet til de grundtyper som via takstkataloger fin-

des for de aktuelle fag. 

Kun gebyrtyper knyttet den centrale gebyrtype ’Kur-

susgebyr’ anvendes i forbindelse med betalingskon-

trollen på ÅU- og AMU-elever. 

Centrale gebyr-

typer 

De centrale gebyrtyper er oprettet på forhånd og dem 

kan skolen ikke ændre i. 

Grundtype Grundtype er et nyt begreb i EASY-A sammenhæng. 

Det kommer fra takstkataloget og udmeldes elektro-

nisk fra CØSA og siger hvilken takst/gebyr der er tale 

om. 

For at et gebyr automatisk skal kunne oprettes af sy-

stemet skal det være knyttet til en grundtype. Det er 
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grundtypen der medfører den ’automatiske’ oprettelse 

af gebyrer på hold. 

Rekvirentgebyr Når du placerer elever på holdet arver de kun de geby-

rer som ’svarer’ til deres ÅE-rekvirent.  

Hvis rekvirenten er forskellig fra UVM arver eleverne 

alle gebyrerne. 

Hvis rekvirenten er UVM arver eleverne kun deltager-

betaling (BETAX). 

Initiering 
For at systemet kan oprette gebyrer på hold er det nødvendigt at skolen 

sikrer at der er oprettet de nødvendige gebyrtyper på vinduet A421 Loka-

le gebyrtyper. 

  

Systemet opretter de gebyrer som entydigt kan identificeres ud fra takst-

kataloget. Se vejledningen om oprettelse af gebyrer på hold. 

Det er derfor nødvendigt at der oprettes én og kun én gebyrtype svarende 

til hver af de grundtyper som er nævnt i skemaet nedenfor. Oprettelse af 

de nye lokale gebyrtyper (bortset fra KOSAM) sker ved afvikling af et 

script. 

Der kan oprettes lige så mange lokale gebyrtyper uden tilknytning til 

grundtyper som skolen ønsker, men disse gebyrtyper vil ikke ’automa-

tisk’ oprette gebyrer på hold. 
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Bemærk at det ikke gør noget at der oprettes gebyrtyper svarende til 

grundtyper som skolen ikke anvender. Fx vil de fleste skoler ikke have 

brug for en lokal gebyrtype svarende til grundtypen FKBAT (det der 

kendes som Athene). Selv når der er oprettet en sådan lokal gebyrtype vil 

den kun være aktuel hvis skolen anvender fag hvor denne takst udløses.  

Grundtype Betegnelse Central 

type 

Rekvirent-

gebyr 

BETAX Deltagerbetaling, AMU Kursus-

gebyr 

N 

EJBET Deltagerbetaling, (EVE udenfor FKB) Kursus-

gebyr 

J 

FKBAT Tillægstakst, Athene AMU Lokalt 

gebyr 

J 

FKBBY Bygningstakst, AMU Lokalt 

gebyr 

J 

FKBBK Bygningstillægstast, køreteknisk anlæg; AMU Lokalt 

gebyr 

J 

FKBFK Fællestillægstakst, køreteknisk anlæg, AMU Lokalt 

gebyr 

J 

FKBFÆ Fællesudgiftstakst, AMU Lokalt 

gebyr 

J 

FKBPÅ Påbegyndelsestaxameter, AMU Lokalt 

gebyr 

J 

FKBT2 Undervisningstakst, AMU virksomhedsforlagt 

(takst 2) ekskl. deltagerbetaling 

Lokalt 

gebyr 

J 

FKBUN Undervisningstakst, AMU ekskl. deltagerbetaling Lokalt 

gebyr 

J 

GVUPL Taxameter GVU-plan (EVE udenfor FKB) Lokalt 

gebyr 

J 

KOSAM Kost og logi, AMU Lokalt 

gebyr 

J 

LOKLE Lokaleleje svendeprøve (EVE udenfor FKB) Lokalt 

gebyr 

J 

SKUME Skuemester, svendeprøve (EVE udenfor FLB) Lokalt 

gebyr 

J 

TIGVU Tillæg GVU (EVE udenfor FKB) Lokalt 

gebyr 

J 

ÅUBYT ÅU-bygningstakst (EVE udenfor FKB) Lokalt 

gebyr 

J 

ÅUFÆT ÅU-fællestakst (EVE udenfor FKB) Lokalt 

gebyr 

J 

ÅUUNT ÅU-undervisningstakst (EVE udenfor FKB) Lokalt 

gebyr 

J 
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KOSAM skal kun oprettes hvis skolen afregner direkte med rekvirenten 

(typisk jobcenter eller ISB-rekvirent). Derfor oprettes denne gebyrtype 

ikke automatisk. 

Der oprettes ikke ’automatisk’ noget gebyr svarende til deltagerbetaling 

for ÅU. Det hænger sammen med at det er op til skolen selv hvilken del-

tagerbetaling den vil kræve. Det er således ikke en takst der fremgår af 

takstkataloget og derfor kan den heller ikke oprettes af systemet. For hold 

med ÅU-elever må du derfor selv oprette en gebyrlinje som ikke er knyt-

tet til nogen grundtype. Det vil være en fordel at oprette en linje for hvert 

fag på holdet, da systemet ellers ikke senere kan opdatere de automatisk 

dannede gebyrlinjer hvis der er kommet et nyt takstkatalog. 

I det omfang der måtte findes rekvireret undervisning på ÅU vil der til 

gengæld dannes en gebyrlinje for deltagerbetaling for GVU-elever (EJ-

BET). Denne gebyrlinje skal slettes for almindelige ÅU-elever. 

 

Det kan være hensigtsmæssigt på nogle gebyrtyper at angive både art, 

formål og ansvar i feltet Ø-kontostreng (typisk på FKBBY, FKBFÆ, 

ÅUBYT, ÅUFÆT). På de øvrige gebyrtyper vil man med fordel kunne 

nøjes med at angive arten i feltet Ø-kontostreng. 

Hvis skolen ønsker at systemet skal foreslå et formål du ikke allerede har 

angivet på A421 kan det med fordel oprettes på vinduet B930 Kontering 

af CØSA-formål. Disse oplysninger anvendes også i personaledelsyste-

met, så det skal koordineres med personaleadministrationen hvad der skal 

registreres her. Da bygnings- og fællesudgifter ikke skal konteres svaren-

de til UVM-fagets kontering kan det være hensigtsmæssigt på disse ge-

byrer at angive et Ø-formål på gebyrtypen. 

Hvis der hverken er angivet et Ø-formål på A421 eller på vinduet B930 

lades denne dimension blank på A422. 



 5 

 

 

Det tidligere omtalte script opretter de nedenfor viste gebyrtyper. 
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Her kan det evt. være hensigtsmæssigt at angive en art og et formål. 

  
Her kan det evt. være hensigtsmæssigt at angive en art og et formål. 

  
Her kan det evt. være hensigtsmæssigt at angive en art og et formål. 
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Her kan det evt. være hensigtsmæssigt at angive en art og et formål. 
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Denne gebyrtype oprettes ikke automatisk. Hvis skolen har brug for den 

må skolen selv oprette den. 

  
Her kan det evt. være hensigtsmæssigt at angive en art og et formål. 
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Her kan det evt. være hensigtsmæssigt at angive en art og et formål. 
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Her kan det evt. være hensigtsmæssigt at angive en art og et formål. 

 


