
1  

UVM- og DS-afdelinger, 
elevafdelinger og lokationer 
– hvordan hænger det 
sammen? 
Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL 

 

Indhold 
 Generelt 

 Arbejdsgange 

 Centrale begreber 
 

 
 

Generelt 
Der findes flere forskellige afdelingsbegreber i EASY-A og det kan være 

svært at hitte rede i, hvor man bruger de forskellige afdelinger, og hvad 

sammenhængen mellem dem er. 
 

UVM-afdelinger bliver brugt i tilskudssammenhæng og DS-afdelinger 

bliver brugt i Optagelse.dk og i statistiksammenhæng. Sammenhængen 

mellem elever, UVM- og DS-afdelinger sker vha. lokationer og 

elevafdelinger. 
 

UVM- og DS-afdelinger oprettes og vedligeholdes af STIL via EASY-F, 

mens lokationer og elevafdelinger oprettes og vedligeholdes lokalt på 

skolen. 
 

 

 

Arbejdsgange 
I det følgende beskrives følgende emner: 

 

 UVM-afdelinger – hvad bruges de til? 
 

 UVM-afdelinger i EASY-A 
 

 DS-afdelinger - hvad bruges de til? 
 

 DS-afdelinger i EASY-A 
 

 Elevafdelinger og lokationer – hvad bruges de til? 
 

 Elevafdelinger og lokationer i EASY-A 
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UVM-afdelinger – hvad bruges de til? 
UVM-afdelinger bliver brugt i tilskudssammenhæng. En UVM-afdeling 

er kendetegnet ved en 6-cifret kode, som skal findes i Institutionsregistret 

og hører til den juridiske enhed ”hovedskolen”. 
 

Skolerne indberetter uddannelsesaktivitet til Undervisningsministeriet, 

opdelt på de enkelte UVM-afdelinger (= uddannelsessteder), som 

aktiviteten er gennemført på. Undervisningsministeriet bruger 

oplysningerne i forbindelse med udbetaling af grundtilskud og 

lokalskoletillæg. 
 

Mange skoler har kun én UVM-afdeling svarende til skolens 6-cifrede 

institutionskode. De skoler, der har lokalskoleafdelinger vil have flere 

UVM-afdelinger, én for hovedskolen og én for hver lokalskole. 
 

Der er nogle betingelser, som skal være opfyldt førend, man taler om 

lokalskoler: 

  
 

 Mindst to skoler skal være blevet lagt sammen 

 

 Lokalskolen skal - før sammenlægningen med hovedskolen og 

efter 1. januar 1991 - have været en selvstændig juridisk enhed 
 

 Lokalskolen skal være ”beliggende i et geografisk lokalområde, 

der ikke er naturligt henførende” i samme område, som hoved- 
skolen” 

 

 Der skal være gennemført undervisning på erhvervsrettet ung- 

domsuddannelse (EUD) og/eller grundlæggende 

landmandsuddannelse og erhvervsgymnasial uddannelse på 

lokalskolen i det år, hvor grundlaget for tilskuddet bliver beregnet 
 

 Der kan også være tale om en lokalskole, hvis to landbrugsskoler 

ved sammenlægning udbyder elementer af grunduddannelsen til 

faglært landmand 
 

 Endelig findes der nogle særregler, som gør, at man kan opnå 
lokalskoletillæg, og derfor skal have en UVM-afdeling til 
lokalskolen 

 

 

Udover grundtilskud og lokalskoletilskud kan der udbetales et byskole- 

tilskud til nogle skoler. Dette vedrører kun AMU-undervisning. Til- 

skuddet beregnes ud fra skolens samlede AMU-aktivitet og ikke ud fra 

hoved- og lokalskolens UVM-afdelingsnummer. 

 

http://www.service.uvm.dk/InstReg/instreg2.nsf/erhvervsrettede?OpenView&amp;Start=1&amp;Count=1000&amp;Expand=1&amp;1
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UVM-afdelinger i EASY-A 

Her kan du se UVM-afdelingerne 
 

I EASY-A kan du se skolens UVM-afdelinger i vinduet B685 UVM- og DS-

afdelinger (Stamdata > Generelt). Hvis du søger på din egen skole i feltet 

Skole nr. får du vist, hvilke UVM- afdelinger, der er knyttet til skolen.  

 

Skolens UVM-afdelinger vil desuden fremgå af værdilister til feltet UVM-

afdeling rundt omkring i EASY-A. Se eksemplet nedenfor for skolen ”EUC 

Syd”: 
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Sådan knytter du UVM-afdeling til uddannelsesaktiviteterne 
 

Der er forskel på, hvordan UVM-afdelingen bliver knyttet til elevernes 

uddannelsesaktivitet afhængigt af, om der er tale om fuldtidselever eller 

AMU-/ÅU-elever. I begge tilfælde bliver UVM-afdelingen knyttet til og 

indberettet med årselevbidraget: 
 

Fuldtidselever: Du knytter UVM-afdeling til elevernes skoleforløb og 

dermed ”arver” elevernes årselevbidrag automatisk UVM-afdelingen fra 

skoleforløbet. 
 

Her ser du et skoleforløb med tilknyttet UVM-afdeling: 
 

Og her ser du årselevbidrag for en elev på skoleforløbet. UVM- 

afdelingen er hentet fra skoleforløbet (961851): 
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AMU- og ÅU-elever: Du knytter UVM-afdeling til AMU- og ÅU- 

holdenes undervisningssted (lokation) og dermed ”arver” elevernes års- 

elevbidrag automatisk UVM-afdeling fra undervisningsstedet/lokationen: 
 

AMU-holdet med undervisningsstedet ”mgls”: 
 

Til undervisningsstedet/lokationen ”mgls” er der tilknyttet UVM- 

afdelingen 961851: 
 

 

 

Og elevens AMU-bidrag får automatisk tilknyttet UVM-afdelingen fra 

lokationen ”mgls”: 961851. Husk AMU-aktiviteter skal altid have hoved- 

skolens UVM-afdeling uanset, hvor de gennemføres. 
 

Vindue: B704 AMU Bidrag (Elever>Elever på AMU>AMU-bidrag): 
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Kontrol af tilknytninger til UVM-afdelinger 
 

Du kan bruge udskriften ”B546 Kontroludskrift for UVM-afdelinger” til 

at tjekke, om du har fået tilknyttet UVM-afdelinger. Udskriften består af i 

alt 7 blokke, nemlig 
 

 Aktiviteter hvor der mangler tilknytning til UVM-afdeling 
 

 ÅU-bidrag hvor der mangler tilknytning til UVM-afdeling 
 

 AMU-bidrag hvor der mangler tilknytning til UVM-afdeling 
 

 Kursistlektionsbidrag hvor der mangler tilknytning til UVM- 

afdeling (ikke aktuelt længere) 
 

 Skoleforløb hvor der mangler tilknytning til UVM-afdeling 
 

 ÅE-bidrag hvor der mangler tilknytning til UVM-afdeling 
 

 STÅ-bidrag, hvor der mangler tilknytning til UVM-afdeling 
 

STIL anbefaler, at du i første omgang bestiller udskrifter afgrænset, som 

beskrevet nedenfor: 
 

 Bestilling: Angiv periode og sæt J til Medtag skoleforløb og N til 

de øvrige afgrænsninger – hvis du arbejder med fuldtidselever 
 

 Bestilling: Angiv periode og sæt J til Medtag aktiviteter og N til 

de øvrige afgrænsninger – hvis du arbejder med ÅU eller AMU- 
elever 

 

Når du har rettet op på evt. manglende UVM-afdelinger på skoleforløb 

og/eller hold bestiller du udskriften for samme periode igen, blot 

afgrænset til den relevante bidragstype.  

Det vil sige, at du angiver Ja til ”medtag ÅE- bidrag” og/eller ”medtag 

STÅ-bidrag” og nej til de øvrige afgrænsninger, hvis du arbejder med 

fuldtidselever.  

Og hvis du arbejder med ÅU-elever eller AMU-elever angiver du Ja til 

”Medtag AMU-bidrag” og ”Medtag ÅU-bidrag” og nej til de øvrige 

afgrænsninger. 
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DS-afdelinger - hvad bruges de til? 
DS-afdelinger bliver brugt i forbindelse med statistik og i Optagelse.dk. 

En DS- afdeling er kendetegnet ved en 6-cifret kode, som skal findes i 
Institutionsregistret og høre til den juridiske enhed ”hovedskolen”. 

 

I statistiksammenhæng bliver DS-afdelingen brugt til at fortælle Danmarks 

Statistik, hvor en elev gennemfører sine uddannelsesaktiviteter. Det er 

relevant for skoler med flere geografiske afdelinger, når man fx vil 

undersøge, hvor langt eleverne pendler for at komme i skole. 

http://www.service.uvm.dk/InstReg/instreg2.nsf/erhvervsrettede?OpenView&amp;Start=1&amp;Count=1000&amp;Expand=1&amp;1
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Ved afhentning af ansøgninger fra Optagelse.dk anvendes DS-afdelinger 

til at knytte sammenhæng mellem en hovedskole og dens 

underafdelinger. På Optagelse.dk kan man søge om optagelse på en 

hovedskoles underafdelinger. Og da EASY-A altid udveksler data på 

”hovedskoleniveau”, skal der skabes sammenhæng mellem de 

”institutioner” der findes i Optagelse.dk og hovedskolen. Det bruger vi så 

DS-afdelinger til. 
 

Hvis skolen kun har én afdeling, vil skolens DS-afdeling være lig med 

skolens 6-cifrede institutionsnummer (= DS-nr). 

 
 

DS-afdelinger i EASY-A 

Her kan du se DS-afdelingerne 
 

Du kan se, hvilke DS-afdelinger, der er knyttet til skolen i vinduet B685 

UVM- og DS-afdelinger (Stamdata > Generelt) i nederste blok ”DS- 

afdelinger og perioder”.  
Hvis du søger på din egen skole i feltet Skole nr. får du vist, hvilke DS-

afdelinger, der er knyttet til skolen.  

Skolens DS- afdelinger vil desuden kunne ses i værdilister til feltet DS-

afdeling rundt omkring i EASY-A. Se eksemplet nedenfor for skolen ”EUC 

Syd”: 
 

 

 

 

Hvis du mener, at der mangler en DS-afdeling fx i forhold til de 

afdelinger I bruger på Optagelse.dk, skal du oprette en supportsag i 

EASY-supporten, som derefter kan rette op på manglerne. 

 
 

Sådan knytter du DS-afdeling til dine elever 
 

Det er kun i forbindelse med statistikindberetninger, at du skal gøre noget 

aktivt med DS-afdelinger. 
 

Det er elevens uddannelse, der afgør, hvordan DS-afdelingen knyttes til 

elevernes uddannelsesaktivitet:  

 

 For fuldtids- og ÅU-elever hentes DS-afdelingen via elevernes elevafdeling 

 For AMU-elever hentes DS-afdelingen via AMU-holdets undervisningssted (lokation). 
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Fuldtids- og ÅU-elever: For fuldtids- og ÅU-elever hentes DS- 

afdelingen via elevernes elevafdeling, der igen henter DS-afdeling fra 

elevafdelingens lokation. 
 

Se elevafdelingen ”uni1”, der henter DS-afdeling fra lokationen ”uni1”: 

479402: 
 

Elevafdeling er af samme grund et krævet felt, når du opretter fuldtids- 

og ÅU-elever. 
 

Når du indberetter fuldtids- og ÅU-elever til Danmarks Statistik vil der 

blive indberettet DS-afdeling for eleverne (via elevafdeling og lokation): 
 

Se indhold af en kladdeindberetning (fuldtidselever) til Danmarks 

Statistik/B153 DS almindelig, kladde: 
 

Af hensyn til Danmarks Statistik indberetningerne skal du sikre dig, at 

der er knyttet DS-afdeling til alle de elevafdelinger, som du bruger til 

dine fuldtids- og ÅU-elever.  

Hvis der mangler elevafdeling eller DS- afdeling på en af dine elever, vil 

indberetningen til Danmarks Statistik fejle. Du vil kunne læse af loggen, 

hvilke elever og elevafdelinger, der er problemer med. 
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AMU-elever: For AMU-elever hentes DS-afdelingen via elevernes hold- 

placeringer der igen henter DS-afdeling fra AMU-holdets undervisnings- 

sted/lokation. 
 

AMU-holdet med undervisningsstedet ”mgls”: 
 

Til undervisningsstedet/lokationen ”mgls” er der knyttet DS-afdelingen 

101551: 
 

Når du indberetter AMU-elever til Danmarks Statistik vil der blive ind- 

berettet DS-afdeling for eleverne (via holdets undervisnings- 

sted/lokation): 
 

Af hensyn til Danmarks Statistik indberetningen skal du sikre dig 2 ting: 
 

1. at alle dine AMU-hold har tilknyttet et undervisningssted 
 

2. at der er knyttet DS-afdeling til alle de undervisningssteder 

/lokationer, som du bruger til AMU-hold. 
 

Hvis der mangler undervisningssted på et eller flere af dine AMU-hold - 

eller hvis der mangler DS-afdeling på et undervisningssted, vil 

indberetningen til Danmarks Statistik fejle. Du vil kunne læse af loggen, 

hvilke AMU-hold og undervisningssteder (lokationer), der er problemer 

med. 
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Elevafdelinger og lokationer – hvad bruges de 
til? 
Elevafdelinger og lokationer bliver - som det fremgår af de foregående 

afsnit - indirekte brugt i statistik- og tilskudssammenhæng, da oplysning 

om DS- og UVM-afdeling hentes fra elevafdeling og lokation. 

En lokation er et undervisningssted og kendetegnet ved at være en 

”fysisk adresse”. 

Til hver lokation kan du knytte en eller flere elevafdelinger. Du behøver 

ikke at knytte elevafdelinger til alle lokationer, men du skal som 

minimum: 

 knytte elevafdelinger til alle de lokationer, som repræsenterer 

skolens institutionsafdelinger (jf. Institutionsregisteret). Hvis sko- 

len kun har én afdeling – hovedskolen selv – skal du stadig opret- 

te en lokation og knytte DS-afdeling til denne (= hovedskolens 

DS-nr). 

Til hver lokation kan du knytte DS- og UVM-afdeling. Du skal som 

minimum: 

 Knytte UVM og DS-afdeling til alle 

undervisningssteder/lokationer, som bruges på AMU-hold 

 Knytte DS-afdeling til alle undervisningssteder/lokationer med 

til- hørende elevafdelinger, som bruges til fuldtids- og ÅU-elever 

 
 

Elevafdelinger og lokationer i EASY-A 
Du opretter lokationer og elevafdelinger i vinduet B501 Elevafdelinger 

(Elever > Kartoteker). 
 

http://www.service.uvm.dk/InstReg/instreg2.nsf/erhvervsrettede?OpenView&amp;Start=1&amp;Count=1000&amp;Expand=1&amp;1
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Du kan lette arbejdet med tilknytning af elevafdelinger til fuldtids- og 

ÅU-elever ved enten at sætte en defaultværdi pr. CØSA-formål eller 

generelt for hele skolen ved hjælp af en trimmeoplysning: 
 

 Du registrerer sammenhæng mellem elevafdeling og uddannelse 

på vinduet A870 CØSA-formål. Hvis du angiver en gyldig 

elevafdeling i feltet elevafdeling, vil alle elever som oprettes på 

det pågældende CØSA-formål få tilknyttet den angivne 

elevafdeling 

 Hvis skolen kun har behov for én elevafdeling kan du med fordel 

angive denne i trimmeoplysningen ELEVAFDELING (System > 

Stamdata > Trimmeoplysninger). Når du opretter en elev vil ele- 

ven automatisk ”arve” den elevafdeling, der er sat i 

trimmeoplysningen. 

 

 
Du kan også bruge vinduet B502 Elevafdelinger med elever (Elever > 

Elever på fuldtidsuddannelser eller Elever >Elever på ÅU) til at oprette 

eller ændre tilknytning til en elevafdeling for flere elever ad gangen. 
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Centrale begreber 
 

Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse 

DS-nummer DS-nr. bliver brugt i forbindelse med 

dataudvekslinger. 
 

DS-nr. er skolens institutionsnummer/skolekode, 

dvs. den 6-cifrede kode, som kendetegner den 

juridiske enhed ”hovedskolen” i Institutionsregistret.  

Du kan se skolens DS-nr. i den mørkeblå toplinje, 

når du åbner din EASY- A. 
 

Skolernes DS-numre bliver vedligeholdt af STIL via 

EASY-F. 

UVM-afdeling 
 
UVM-afdelinger bliver brugt i tilskudssammenhæng. 

 

En UVM-afdeling er kendetegnet ved en 6-cifret 

kode. Den 6-cifrede kode skal findes i 
Institutionsregistret og høre til hovedskolen. 

 

Hvis skolen kun har en afdeling - hovedskolen – er det 

hovedskolens 6-cifrede kode, der bruges som UVM-

afdeling. 
 

Skolernes UVM-afdelinger bliver vedligeholdt af 

STIL via EASY-F. 

 

DS-afdeling DS-afdelinger bliver bl.a. brugt i Optagelse.dk- og 

statistik- sammenhæng. 
 

En DS-afdeling er kendetegnet ved en 6-cifret kode. 

Den 6-cifrede kode fin- des i Institutionsregistret og 

høre til hovedskolen. 
 

Hvis skolen kun har én afdeling - hovedskolen - er det 

hovedskolens 6-cifrede kode, der bruges som DS-

afdeling. 
 

Skolernes DS-afdelinger bliver vedligeholdt af 

STIL via EASY-F. 

http://www.service.uvm.dk/InstReg/instreg2.nsf/erhvervsrettede?OpenView&amp;Start=1&amp;Count=1000&amp;Expand=1&amp;1
http://www.service.uvm.dk/InstReg/instreg2.nsf/erhvervsrettede?OpenView&amp;Start=1&amp;Count=1000&amp;Expand=1&amp;1
http://www.service.uvm.dk/InstReg/instreg2.nsf/erhvervsrettede?OpenView&amp;Start=1&amp;Count=1000&amp;Expand=1&amp;1
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Lokationer Lokationer bliver brugt som undervisningssteder i 

EASY-A. 
 

En lokation er kendetegnet ved at den er tilknyttet 

en adresse. Du kan endvidere knytte elevafdelinger 

til en lo- kation. 
 

Skolen vedligeholder selv sine lokationer i vinduet 

B501 Elevafdelinger 

(Elever>Kartoteker>Elevafdelinger). 

Elevafdelinger Elevafdelinger bliver brugt til at skabe sammenhæng 

mellem elever og lokationer. 
 

En elevafdeling er kendetegnet ved at den altid er 

knyttet til en lokation. 
 

Skolen vedligeholder selv sine elevafdelinger i 

vinduet B501 Elevafdelinger (Elever > Kartoteker > 

Elevafdelinger). 

 


